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Hitta rätt!Siffrorna markerar aktörernas ungefärliga position så följ även vägbeskrivningen för att vara helt säker på att hitta rätt.
Årets östgötska konsthantverk är en potatis skuren i lindträ med ett gömme där raggmunksreceptet 
förvaras. Potatisen är gjord av konsthantverkaren Per Helldorff. Per driver, tillsammans med sin fru Anna 
Helldorff, affären Svalsjö och Pers mekaniska kabinett. Potatisen och fler av Pers alster kommer ni kunna 
se i en utställning i Söderköping senare i höst.

Östgötadagsbakverket 2019
Året Östgötadagsbakverk är en saftig, syrlig och fräsch Östgötamuffins gjord av Anki Gunnbäck från 
Gunnbäcks Konstigheter Idé och Design. Allt det bästa från Östergötland i en enda munsbit! Potatisen 
från Östgötaslätten gör kakan saftig och framhäver mandelsmaken. De gula rapsfälten i form av en 
ostkräm på toppen och det blå bandet Göta kanal som rinner tvärs över härligheten i form av vår land
skapsblomma blåklint. Kan det bli mer östgötskt? Östgötamuffinsen kommer att 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

LINKÖPING
23  Väck upp gamla minnen!

Kornettgården, Vreta Kloster
Tel: 013-39 22 26, www.kornettgarden.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, kl. 10.00–17.00. 
Kornettgården erbjuder en nostalgitripp med 
många fina interiörer från svunna tider, som 
väcker många minnen hos dem något äldre, och 
intresse hos de yngre. Vägbeskrivning: Mellan 
Linköping och Motala utmed Fornåsavägen. 
Kulla Kornettgården 1.

24  Bländebo loppis
Västerbränninge Västergård, Linköping
Tel: 073-755 72 72
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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.  
Väg beskrivning: Åk bergsvägen mot Berg/
Ljungsbro. Följ skylt mot Kaga kyrka/Ledberg. 
Efter ca 4 km ligger loppisen på vänster sida. 
Skyltat vid huset.

25  Öppet hos Bostället
Maspelösa Boställe,  
590 76 Vreta Kloster 
Tel: 076-127 30 22
Öppet lördag 7/9 10–16 och söndag 8/9, 11–16.
Boställets vedugnsbageri har öppet under 
Östgötadagarna. Vi har lättare lunch, fika och 
försäljning av bröd och bullar. Naturligtvis kan  
du testa Östgötadagsbakverket hos oss. Vi har 
även en del lokala produkter till försäljning.  
Väg beskrivning: Vi finns på Fornåsavägen som 
man når från väg 34. Från väg 34 åker man ca 3 km  
mot Fornåsa. Följ skylten mot Vedugns bageri.

26  
Öppet Växthus  

 på Rökinge Gård 
Rökinge, Vretakloster
Tel: 0706-79 68 94, www.rokingegard.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Öppet växthus med möjlighet att titta på 
odlingarna, prata med trädgårdsmästaren, titta 
på hantverk och handla. Vi odlar tomater och 
grönsaker i växthuset. Butiken ligger i anslut
ning till växthuset. Där kan du handla. Under 
Öst götadagarna har vi hantverkare i butiken. 
Vägbeskrivning: Avfart Rökinge från Bergsvägen 
mellan IKANO och Vretaklosterkyrka. Kör 2 km 
växthus på vänster sida. Gårdsbutiksskylt.

27  
Textil med tradition  

 hos Lanthem
Fröö Gård, Linghem
Tel: 0733-16 01 50, www.lanthem.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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. Varmt 
välkomna! Vägbeskrivning: Gamla E:4 an mellan 
Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka. Kör ca  
3 km. Se liten skylt Fröö Säteri och större skylt 
Lanthem en bit in mot gården.

28  
Ostens dag på  

 Löt Gårdsmejeri
Löt Ryttargården 1, Gammalkil
Tel: 013-14 29 76, www.lot-gardsmejeri.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Välkomna till Löt Gårdsmejeri. Öppen gård 
med rundvandring och ostprovning. Gårds
butik och kaffe stuga öppen för fika och lunch. 
Väg beskrivning: I Vikingstad rondellen kör mot 
Ulrika ca 9 km, Vid växthusen på höger sida skylt 
”Gårdsmejeri” tag höger.

29  Höstutflykt till Stafsäter
Stafsäter, Sturefors 
Tel: 0730-43 15 19
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Helgöppet på Stafsäter. I Ladugården håller 
73:ans loppis, Dagnys trädgårdsdesign och 
Pepa murare öppet. Njut av lantlig idyll medan 
ni laddar upp med allt ni behöver för att njuta 
av höstens mörker. Vägbeskrivning: Stafsäter 
Gårdsglass ligger söder om Linköping, 6 km utan
för Sturefors. På västra sidan om Stora Rängen, 
mellan Sturefors och Västerby. 

8  Öppen Gård på Hejtorp
Hejtorp, Finspång
Tel: 070-592 27 17, www.hejtorp.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Öppen Gård med visning av get stall och gårdens 
getter m m. Lunch och fika i vår servering tillagat 
av lokala råvaror med gårdens ostar i fokus. Passa  
på att handla lite av sensommarens ostar och 
höstens första killingkött och chark. Vägbeskriv-
ning: Väg 215 mellan Skärblacka – Finspång.

9  Garnbutik
Skånstorpsv 36, Hällestad 
Tel: 076-841 97 01
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Besök liten garnbutik i gammal stugmilö. Garn 
från många delar av världen. Du har även möjlig
het att prova på att spinna och karda. Viss för
säljning av gamla spinnrockar kommer att ske.
Vägbeskrivning: Från v 51 i Hällestad tag av  
mot Vingåker. Kör ca 1,5 km och Garnbacken 
finns på höger sida.

10  The Drizzle of Honey Knitwear
Doverstorp 808, 61293 Finspång, Vånga
Tel: 076-287 82 34, thedrizzleofhoney.com
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Kom och se min fantastiska design på Hejtorp 
och handla högkvalitativa egenproducerade  
kläder och accessoarer i modernt stil med nya 
idéer för stora och små. Eller köp ett kit med 
mönster och garn och sticka själv. Vägbeskriv-
ning: Hejtorp Gårdsmejeri, väg 215 mellan  
Skärblacka och Finspång.

11  
Industriarvsrundan –  

 Dramatiserad visning vid  
 Häfla Hammarsmedja
Övre Hävla, Finspång
Tel: 0706-83 74 79, www.finspang.se
Öppet/Visning lördag 7/9 och söndag 8/9 lö, 11.00 
och 14.00. Följ med på dramatiserad visning för 
att få inblick i hur det var att arbeta i och leva vid 
Häfla Hammarsmedja under 1600 till 1900talet. 
Vägbeskrivning: Övre Häfla Bruk, Rejmyre.

KINDA

12  
Wiréns ekologiska  

 produkter
Torp Rusthåll, Kisa 
Tel: 070-256 67 47
Öppet lördag 7/9 10.00–17.00 och söndag 8/9, 
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 stenugns
bakad 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.

13  
Krukmakeriet  

 Hjortslunds Stengods
Storgatan 40, Kisa 
Tel: 073-995 94 40
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Besök ett krukmakeri inrymt i ett sekelskifteshus 
från slutet av 1800talet. 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 sommarut
ställning. Vägbeskrivning: Krukmakeriet ligger 
i Kisa mellan Linköping och Vimmerby utefter 
genomfartsleden väg 34/23 i Kisas norra del. Gult 
sekelskifteshus med ett torn på taket och har en 
parkering på baksidan.

14  Ostkakscafé
Valla Södergård 1, Rimforsa 
Tel: 0702-81 00 88
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Fresons Bageri & Trädgård erbjuder växthus 
och gårdsbutik, med växter och grönsaker efter 
säsong. Vi bakar ostkaka och kalvdans i vårt ny
byggda bageri på gården. Lotten Järnland säljer 
egentillverkade smycken i silver. Vägbeskrivning: 
Från Rimforsa mot Åtvidaberg, ca 7 km. Skyltar 
och vimpel vid vägen.

15  
Gårdsbutik med kaffe  

 servering hos HargOdlarna
Hargs Gård, Kisa 
Tel: 0494-124 88
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
HargOdlarnas gårdsbutik har öppet med kaffe
servering och serverar årets östgötska bakverk.
Vägbeskrivning: Hargs Gård är första gården på 
väg KisaUlrika, 1 km från Kisa Kyrka.

16  
Affären Svalsjö med  

 Pers mekaniska kabinett
Svalsjö, Kisa 
Tel: 0494-510 23, www.helldorff.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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. Ut
ställning i Svalsjö Art Gallery – En hyllning till en 
älskad knöl – potatisen. Vägbeskrivning: Vi finns 
i ett fyrvägskors mellan Kisa och Malexander.

17  Bjärkstugans museum & kuriosa
Bjärkstugan Ödesjöbodavägen Horn, Kisa
Tel: 0494-109 98
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Museum  ”Hem och hantverk” i en före detta kvarn 
idyllisk belägen mellan två sjöar och en damm 
med vattendrag. Vävutställning med alster från 
1960–1980talet. I en del av museet finns en stor 
utställning med gjutgods från hemmet. Loppis 
med delvis lantliga föremål. Servering finns.  
Guidning av museet. Vägbeskrivning: 11 km 
söder Kisa väg 23/34.

18  Kisa Bilmuseum
Tegelbruksvägen 3, Kisa
Tel: 0768-04 30 14
Öppet 12.00–16.00 den 7–8 september. Genom 
åren har bilmodeller kommit och gått och här 
visar vi en del av de bilar som vi har samlat på 
oss. Vägbeskrivning: Utmed rv 23/34 vid Kisas 
norra infart.

19  
Textilverket: kreativ formgivning  

 & design mitt ute i naturen
Kättilstad Nedergård 1, Rimforsa
Tel: 0706-77 38 22
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Kreativ formgivning & design mitt ute i naturen. 
Textilformgivaren/konsthantverkaren Lena Karin 
Grip bjuder in till en inspirerande & kreativ upp
levelse på Textilverket under Östgötadagarna. 
Vägbeskrivning: Textilverket finns i gula trähuset 
brevid Kättilstad kyrka, ca 8 km utanför Rimforsa 
mot Åtvidaberg.

20  
Öppet hus på  

 Villa Saligheten
Västersrum, Rimforsa
Tel: 0708-88 15 81, www.twoofakind.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 12.00–16.00. 
Försäljning av unika Vintagekuddar och annat 
fint sydda i vår ateljé. Återbruk när det är som 
bäst. Vägbeskrivning: 7 km från Rimforsa mot 
Åtvidaberg. Sväng Valla/Hovstad. 

21  
Östgötadagarna på  

 1800-talsgården Torpet
Torpet Skivermåla, 590 39 Kisa
Tel: 073-812 83 08
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9 11.00–16.00.
På 1800talsgården Torpet får Du som besökare 
möta en gammal, unik lantbruksmiljö och göra 
en tillbakablick i historien, så som det var på 
landsbygden för flera hundra år sedan. Väg-
beskrivning: 9 km från rondellen i Kisa, väg 23/34 
mot Vimmerby. Ta höger vid källartak (mittemot 
gult hus).

22  Östgötadagarna på Strand
Fredrika Bremers allé 2, Rimforsa
Tel: 0494-792 90, www.rimforsastrand.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 12.00–21.00.
Boka rum och ha Rimforsa Strand som utgångs
punkt för att utforska Kindabygden under Öst
götadagarna. Vi serverar lunch och middag lagat 
på lokala råvaror. Titta på vår konstutställning.  
Åk på matsafari, vandra, cykla och besök gårds
butiker och sevärdheter. Vägbeskrivning: Åk in 
till Rimforsa C. I korsning efter 150 m sväng höger 
och följ skyltning Rimforsa Strand.
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Det är något visst  
med första helgen  
i september. I alla 

fall i Östergötland. Återigen  
öppnar vi dörrarna till den öst
götska landsbygden som bjuder  
på stort entreprenörskap och  
engagemang. Det är en händelse 
rik helg då små företagare och för
eningar visar upp vad landsbygden 
har att erbjuda. Besökaren har  
ett helt smörgåsbord att välja  
bland! Östgötadagarna erbjuder 
något för alla! 

Eva Andersson 
Region Östergötland,  
Ordförande Regionfullmäktige

Östgötadagarna har  
blivit ett starkt varu
märke för Östergötland. 

Det ska vi värna och förstärka då vi 
ser positiva effekter av en levande 
landsbygd. Det är en fantastisk 
möjlighet att få ta del av östgötsk 
skatt i form av närproducerade pro
dukter från lantbrukare, företag och 
föreningar. Region Östergötland har 
fortsatt att utveckla innehållet under  
dessa dagar – i år har vi ännu fler 
deltagande aktörer och det kommer 
finnas bussar och båtar som erbjuder 
olika turer. Varmt välkomna! 

Julie Tran
Region Östergötland,
Ordförande Trafik och  
samhällsplaneringsnämnden 

Det östgötska konsthantverket 2019

BOXHOLM

1  Bärbäcks Gårdsäventyr
Bärbäck Skattegård, Boxholm. Tel: 070-373 80 95
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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 sedan vänster förbi 
första gården. 

2  Öppen ateljé och verkstad 
Blåviksvägen 19, Boxholm. Tel: 0142-330 47
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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”.

3  Östgötadagarna vid Hybbeln
Hybbeln, Grönlunds Säteri, Mjölby 
Tel: 0142-573 03
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 13.00–17.00.
Åsbo Hembygdsförenings hembygdsgård 
Hybbeln håller öppet kl. 13–17. I storstugan bakas 
det bröd på gammalt vis i vedeldad ugn. Brödet 
kan sedan köpas av besökarna. Kaffe serveras. 
Vägbeskrivning: Tag av från väg 32 mot Stråls
näs. Vid Strålsnäs station, tag vänster. Efter Åsbo 
kyrka, tag vänster mot Hembygdsgården. Efter 
Grönlund, tag vänster.

FINSPÅNG

4  Visning av museet  
 i Risinge Hembygdsgård
S:t Marias väg, Finspång. Tel: 070-667 75 13
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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 Östgötadags
bakverk. Vägbeskrivning: Risinge Hembygdsgård 
är belägen intill Risinge Prästgård och S:t Maria 
kyrka, Finspång.

5  
Björke Vävstuga  

 dukar höstfint
Björke gård, Skärblacka
Tel: 0122-200 02, www.bjorkevavstuga.se
Öppet lördag 7/9, kl 09.00–16.00 och söndag 8/9, 
kl 11.00–16.00. Butik och utställning med vackra  
moderna och prisvärda dukar, löpare och  
gard iner. Här finns också kaffestuga och väveri. 
Väg beskrivning: Väg 215 mellan Finspång och 
Skärblacka.

6  Rejmyre Hantverksby 
Glasbruksvägen 42, Rejmyre
Tel: 0761-45 81 75, www.finspang.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Välkomna till Rejmyre hantverksby! Under Öst
götadagarna kan du besöka alla våra butiker och 
handla glas, kläder, närproducerade livsmedel, 
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. 

7  Kombucha /Finspångs Bryggeri
Djurgårdsvägen 6, Finspång 
Tel: 0702-51 11 92
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–18.00.
Äkta smaker och energikraften av miljarder goda 
bakterier! En kombucha från Finspångs Bryggeri 
har hantverksbryggts och mognat av vår och 
naturens omsorg, tid och smaksatts enbart med 
kvalitativa råvaror. Kom och träffa oss, smaka och 
se hur vår kombucha blir till! Vägbeskrivning: Ni 
hittar oss på Djurgårdsvägen 6. 
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Landsbygdsstipendiat 2019
Inför Östgötadagarna utses varje år en landsbygdsstipen
diat som får ta emot 10 000 kr från Region Östergötland. 
Årets vinnare är hembygdsföreningen St:a Ingrids Gille i 
Skänninge. Föreningen  tilldelas stipendiet för sitt stora 
engagemang och bidrag till att ge människor en menings
full syssel sättning, skapa delaktighet och positiva inslag 
för såväl boende som besökare i sin bygd. Föreningen 
levandegör genom sitt arbete tre museigårdar, stadens 
stadsmuseum och örtagården. 

St:a Ingrids Gille, Skänninges Hembygdsförening är 
en drivkraftig förening som med stort engagemang och 
sam arbetsvilja arbetar för bevarandet av vårt kulturarv. 
Föreningen är ett föredöme i sitt sätt att arbeta med dåtid 
i nutid för vår framtid. För sitt bidrag till att ge människor 
meningsfull sysselsättning, skapa delaktighet och positiva 
inslag för boende och besökare i sin bygd tilldelas St:a 
Ingrids Gille årets landsbygdsstipendium 2019. 

Östgötadagarna
7–8 september 2019

Välkomna till  
Östgötadagarna…



53  Hantverksgården
Ledberg, Lindåbro, Linköping
Tel: 013-10 31 59, www.hantverksgarden.com
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Hantverksgården är en mysig gårdsbutik med 
egen handgjord tillverkning inom inredning och 
hantverk samt unika materialsatser för den krea
tiva. Gårdscaféet på övervåningen serverar ekolo
giskt kaffe och hembakat fika. Missa inte att hälsa 
på våra Roslagsfår och Blommehöns. Vägbeskriv-
ning: Från Linköping kör förbi Ledbergs kyrka. 
Fortsätt ca 900 m så finns vi på vänster sida.

54  Östra Hargs kyrka
Östra Harg, Linghem
Tel: 0706-17 16 19, www.svenskakyrkan.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–15.00.
En klassisk medeltida kyrka i sin exteriör men 
med en interiör som överraskar. Kom förbi och 
titta in, utöver det rena rofyllda kyrkorummet kan 
du se sommarens miniutställningen om något 
kulturarvsföremål med sin historiska bakgrund.
Vägbeskrivning: Åk gamla E4 mellan Linköping 
mot Norrköping. I höjd med Linghem följ skylt till 
vänster ca 7 km.

55  Sörgårdens Gästgiveri
Haraldsbovägen 1 Skeda Udde, LINKÖPING
Tel: 013-870 75  
www.sorgardensgastgiveri.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–20.00.
Servering av mat, kaffe och glass. Present och 
inredningsbutik. Vägbeskrivning: Från Linköping 
åk väg 34 mot Vimmerby. Sväng höger mot Skeda 
Udde. Tag vänster efter 50skylten. 

56  
Öppet hus på Stenholmen  

 Islandshästcenter & Gårdshotell
Gerstorp Tjärarp 3, Linköping. Tel: 013-580 35
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Öppet hus på Stenholmens islandshästcenter 
och Gårdshotell. Prova på ridning, fika & lunch 
försäljning. Försäljning av gårdens egna lamm
produkter. Vägbeskrivning: Från Bergsvägen, 
förbi Kaga kyrka mot Ledberg, under v34. Följ 
skyltning Gårdshotell och Stenholmen.

MJÖLBY
57  Albackens trädgårdsskafferi 

Vetagatan 22, Mjölby. Tel: 0142-109 91
Öppet lördag 7/9, 12.00–17.00 och söndag 8/9, 
10.00–17.00. Albackens trädgårdsskafferiet är en 
unik blandning av restaurang, café, interiör och 
handelsträdgård. Närodlade ekologiska och  
kravmärkta produkter. Stor trädgård med växt
försäljning, krukor, stenbänkar, interiör m m.
Vägbeskrivning: Från E4an tag avfart Mjölby 
Östra: Följ skyltning Albacken rastplats ca 200 m.

58  Ateljé Stubben
Vallstorp Stubben 4, Mjölby. Tel: 0142-261 68
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Välkommen till en Stubbe i lantlig miljö. Konst 
och hantverk. Fika med hembakat där det 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.

59  Ateljé målarstugan
Vallsbergsvägen 15, Väderstad.  
Tel: 070-282 84 55
Öppet lördag 7/9, 10.00–17.00 och söndag 8/9, 
11.00–17.00. I ateljén visas litografier, akvareller, 
målningar, brons och glasskulpturer, konstkort, 
fotografier samt textildesign. Vägbeskrivning: 
Centralt i Väderstad.

60  Hunnevad Hantverk
Hunnevad Lindevad, Skänninge
Tel: 070-984 74 91, www.hunnevad.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Välkommen till Hunnevad, en mötesplats för 
människor som är intresserade av naturmaterial. 
Stort utbud av garner, vi har även koftor, tröjor 
och presentartiklar. Fynda på våra loppisbord. 
Sitt ner och njut en fika i trivsam miljö. Välkomna!
Vägbeskrivning: Kommer ni från Skänninge mot 
Mantorp sväng första vänster mot Lindevad, ca 
4 km, Tkors mellan Öjebro och Vallerstad vä mot 
Vallerstad, ca 500 m. Kommer du från Mantorp 
ta första höger efter Öjebro kör mot Vallerstad. 
Skyltar finns som hjälper till. 

61  
Öppet hus i  

 Sya Hembygdsgård
Sya Hembygdsgård, Mjölby. Tel: 0142-263 13
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Årets utställning – gamla almanackor från 
1850–1950. Handelsbod, loppis, hantverk, guid
ning, telehistoria – prova på gammal teknik.  
Kaffe servering med Östgötadagskakan. Servering 
ragg munk och pannkakor. Lördag kl. 14.00 –  
Västra Hargs Revygäng. Söndag kl. 14.00 – Sångar
bröderna Boxholm. Vägbeskrivning: I Sya, åk mot  
V.Harg/Hembygdsgården, efter järnvägsbron sväng  
vänster och följ skyltning mot Hembygdsgården.

62  
Gårdsbuffé på  

 Himmelsby Gårdshotell
Himmelsby Norrgård, Mantorp
Tel: 013-33 12 44, www.himmelsbygardshotell.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 12.00–14.30.
Välkomna att besöka Himmelsby Gårdshotell 
utanför Mantorp. Ta med släkt och vänner, nära 
och kära på en Gårdsbuffé ni sent ska glömma. 
Våra eminenta kockar dukar fram en dignande 
buffé med mängder av läckerheter. Loka/lättöl/
bordsvatten samt kaffe & dessert ingår. Kl. 14.00 
bjuder vi på en guidad tur. Vägbeskrivning: E4:an 
till Mantorp. Kör in mot Mantorps Centrum. Följ 
hotellskyltningen till Himmelsby SPA & Konferens.

63  
Musta äpplen och  

 träffa Islandshästar
Vimne Bränngård 1, Mjölby
Tel: 0142-260 02, www.hästkul.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Musta äpplen, en rolig aktivitet för alla åldrar. 
Smidigt gör du egen must utomhus med muskel
kraft i speciell fruktpress. Hälsa på islandshäst
flocken i hagen med möjlighet att bli buren på dess 
rygg. Riddarbanan med utmaningar till häst. Kom 
och inspireras till att grodda och spira din egen mat. 
Vägbeskrivning: Från Sya följ skylt Bruket. Vänster 
Kavlebäck 1, efter 700 m Vimne Bränngård.

64  Östgötadagarna i Skänninge 
Rådhuset Stora torget, Skänninge 
Tel: 0142-402 96
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–15.00.
Välkommen att besöka Rådhusmuseet i Skän
ninge samt våra museigårdar: Sandbergsgården,  
Axbomsgården & Sjölingården. Här finns kaffe  
servering och loppis. Besök gärna vår fina örta gård 
med över 160 olika sorters örter. Varmt väl komna. 
Vägbeskrivning: Parkering på Torget i Skänninge.

41  Kulturdagar med Spelmansstämma 
Gamla Kalmarvägen, vid Slaka Kyrka, Linköping
Tel: 076-841 59 17
Öppet lördag 7/9, 10.30–17.00 och söndag 8/9, 
11.30–15.30. Kulturdagar med Spelmansstämma, 
Folkmusikkonsert med välkända folkmusik
gruppen TRIAKEL, buskspel, hantverk, loppis, 
spelkurs med TRIAKEL, barnaktiviteter (smide, 
tvätt, bakning), balladdans, utställningar, fika, 
ljugarbänk/föreläsning, vandring, chokladhjul, 
Öppet hus i hembygdsgårdens samlingar. 
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.

42  Visning av Ingvastebo kvarn och såg
Ingvastebo kvarn och såg, Nykil
Tel: 070-232 44 94, www.ingvastebokvarn.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–15.00.
Kvarnen och sågen visas i drift vid tillgång av 
vatten. Smedjan är öppen och kolugnen tänds 
lördag kl 11 och töms söndag kl 12. Ta en prome
nad längs vandringsleden runt dammen och titta 
in i skomakartorpet. Kvarnkaféet är öppet och 
mjöl, kol och smidesalster finns till försäljning.
Vägbeskrivning: Kör mot Haraldsbo från väg 34 
mellan Linköping och Kisa. Skyltat från Haralds
bo. Även skyltat från väg mellan Vikingstad och 
Ulrika.

43  Öppen ateljé i Östra Harg
Östra Harg, Mosebacke, Linköping
Tel: 0708-77 11 11
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Unika och mycket personliga hästskulpturer i 
polymerlera. Under Östgötadagarna kommer  
du att kunna besöka ateljén och med egna ögon 
få se hur dessa skulpturer skapas. Om du vill  
får du prova på att skapa i polymerlera själv.  
Vägbeskrivning: Från Östra Hargs kyrka, fortsätt  
på enskild väg. Efter 400 m sväng. Efter 300 meter  
är du framme vid ett gult hus med dubbelgarage.

44  
Akvarellutställning  

 på Magasinet
Rakered Storgård, Vikingstad
Tel: 070-662 14 49
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Akvarellutställning med Linköpings akvarell
sällskap. Flera konstnärer ställer ut i Magasinet, 
ett spannmålsmagasin från början av 1900talet. 
Traktens historik presenteras och fika finns för 
försäljning. Vägbeskrivning: Från Linköping mot 
Vikingstad/Nykil (gamla E4an). Ta av avfarten 
med skylt Nykil, åk 200 meter och sväng vänster 
(skylt finnes) mot Rakered.

45  Lökebo Gårdsbageri 
Lökebo, Linköping. Tel: 070-684 50 66
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–19.00.
I en lantlig miljö erbjuder Lökebo Gårdsbageri  
en stunds avkoppling och gott fika. Här finns  
bullar, kakor, smörgåsar, bakelser av olika  
slag och naturligtvis kaffe och dricka. Det  
kan av njutas inne eller utomhus. Från altanen  
på baksidan har ni utsikt över hagar och djur.  
Vägbeskrivning: Ligger utmed väg 34 mellan 
Skeda udde och Brokind.

46  Himmelska Praliner
Rogestad Månarp 1, Linköping. Tel 070-371 71 70
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Lokalproducerade helt handgjorda praliner med 
råvaror av högsta kvalitet som valts med stor om  
sorg från min direkta närhet. Vägbeskrivning: Från  
Linköping åk väg 35 mot Åtvidaberg, vid rondellen  
Vårdsberg sväng höger mot Hjulsbro. Åk 2 km 
sväng höger till det gula huset med grå knutar.

47  Konstutställning och  
 sömnad i Stjärnorp
Stjärnvallen, Vreta Kloster. Tel: 070-598 96 61
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Besök Stjärnvallen, ligger idylliskt utmed Roxens 
norra strand. I Stjärnorps SK:s klubbhus kommer 
det att finnas konstutställning, fina hemsydda 
kläder och livstycken, smyckestillverkning och 
konsthantverk. Café finns. Vägbeskrivning: Följ 
Stjärnorpsvägen norrut genom Berg. Passera 
Stjärnorps kyrka, sväng vänster upp mot Bjäsäter 
och sedan höger till Stjärnvallen.

48  På Stinas Vis
Unön 24, Brokind. Tel: 070-517 80 75
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Hantverk som till största delen är utfört på sy
maskin. Olika tekniker och många glada färger. 
Vägbeskrivning: 2,5 mil söder om Linköping.

49  Ullspinneriet i Brink
Brink 1, VRETA KLOSTER
Tel 070-242 22 00
 www.ullspinnerietibrink.se
Välkommen till Ullspinneriet i Brink. Visning av 
spinneriet sker kl. 11.00 och kl. 15.00. Kom och 
träffa våra djur, handla närproducerade hantverk, 
bland annat garner från gårdens djur eller bara 
en ta en god fika eller lättare lunch i lantlig miljö. 
Vägbeskrivning: Linköping: Från Bergs slussar  
13 km mot Vånga. Följ skylt på vänster sida.  
Via GPS: Sök Brink 1.

50  Konstutställning, Galleri Nydala
Ånestad, Nydala, Linköping
Tel: 072-225 48 07, www.bernikalle.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Berni Kalle har varit verksam som Art Director 
och grafisk designer i reklamens värld i över tjugo 
år. Parallellt har han även utvecklat sin känsla för 
form och färg som konstnär. Uttrycket i Bernis 
måleri är abstrakt och kontrastrikt med figurativa 
inslag. Vägbeskrivning: Väg 35 mot Åtvidaberg. 
Sväng vänster i Vårdsbergs rondell mot Linghem. 
200 m sväng höger mot Överby.

51  Öppet hus i skolmuseum
Söderhult Skola 1, Vreta kloster 
Tel: 076-115 79 29
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 12.00–18.00.
Södra Hults gamla folkskola från 1929 var aktiv 
i 40 år, men har en skolsal nästan i originalskick 
utrustad med tidsenliga bänkar och material. 
I samband med 90årsjubileet och Östgöta
dagarna är det Öppet hus i skolmuseet, före  
detta elever är extra välkomna. Enklare fika 
erbjuds. Vägbeskrivning: I Södra Hult, Stjärnorp. 
Vid länsväg 1136 norr om Roxen, 15 km fr Vreta 
kloster, 22 km fr Norsholm.

52  Svampexamination
Fornhemmet, Sturefors
Tel: 070-366 40 80, www.wisthbf.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 12.00–16.00.
Ta med egen svamp och få den artbestämd av 
svampkonsulent Tommy Svensson. Visning av 
Fornhemmet. Vägbeskrivning: Fornhemmet i 
BjärkaSäby.

65  Väderstad Byggnadsvårdsbutik
Folkungavägen 23, Väderstad. Tel: 0142-61 17 80
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Byggnadsvårdsbutik, renovera tidstypiskt, 
nytillverkat & återbruk, återförsäljare för bland 
annat Gysinge centrum för byggnadsvård. Väg-
beskrivning: Vi finns i den gula byggnaden intill 
Väderstad Centralkonditori.

MOTALA

66  
Näs gårdsbutik med  

 inredning, café & får
Näs gård, Motala. Tel: 0141-22 00 41
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Tag med barnen och gör en utflykt till Näs gårds
butik och hälsa på alla får och lammen 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 norrut ta av vid skylt Lemunda, 
åk 7 km. Vid skylt Näs Gård fortsätt in i allén. 
Efter 500 m är du framme.

67  Keramik till nytta & glädje
Kavelbäck 65, Motala. Tel: 0709-56 36 23
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Välkommen till Keramik! Här kan du se tillverk
ning och färdiga produkter av min keramik. Jag 
gör främst bruksgods i ler och stengods, muggar, 
kannor, krukor, amplar & trädgårdsprydnader. 
Vägbeskrivning: RV 50 13 km norr om Motala. 
Mellan Nykyrka & Medevi. Sväng mot Lemunda 6, 
sedan Lemunda 5.

68  
Östgötadagarna  

 på Brunneby
Brunneby Gård 301, Borensberg
Tel: 0141-402 04, www.brunnebymusteri.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00. Vi 
på Brunneby ser med glädje fram emot Östgöta
dagarna som är Östergötlands största årliga evene  
mang på landsbygden. Andemeningen med Öst
götadagarna 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.

69  
Fika, njut och handla säsongens  

 varor i Grepstad gårdsbutik
Grepstad 52, Motala. Tel: 0709-42 61 05
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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, egen
förädlade produkter av jordgubbar, rabarber, 
vinbär, honung, ägg och mycket mera. Servering  
i vår nyrenoverade lada. Vägbeskrivning:  
Gårdsbutiken ligger utmed länsväg 990 ca  
5 km från Motala mot Skänninge, mellan  
Sjökumla och Varvs Kyrka.

70  Brotorps gård och gårdsbutik
Brotorp Björka, Motala. Tel: 070-680 06 79
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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 finns också.
Vägbeskrivning: Från Motala kör Rv34 mot 
Borensberg vid skylt Borenshult åt hö / Karlsby 9 
åt vä sväng vä mot Karlsby kör ca 3 km, då ser ni 
ladugården som har gula dörrar och ni är framme.  
Från Borensberg kör Rv34 mot Motala vid skylt 
Borenshult åt vä / Karlsby 9 åt hö sväng mot 
Karlsby kör ca 3 km, då ser ni ladugården som har 
gula dörrar och ni är framme.

71  Styra Höstmarknad
Styra Skattegård 158, Motala
Tel: 070-527 80 91, rothistyra.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Försäljning av byns producerade hantverk, grön
saker och sylt. Vi hantverkar lördag, kör gamla 
jordbruksmaskiner och tändkulemotor söndag. 
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 skylt Styra Höstmarknad.

72
 

Hagets Skinnbod 
Kristberg Haget 570, Borensberg
Tel: 0708-74 89 76
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Besök vår skinnbod där vi har tvättbara lamm
skinn från genbanksanslutna gutefår uppfödda 
på Haget. Njut samtidigt av den vackra gårds
miljön vid sjön Boren strax utanför Borensberg 
och köp kanske färgglada ägg från frigående 
höns. Vägbeskrivning: Från Motala kör Rv 34  
mot Borensberg efter Brånshult.

73  
Hantverk och trädgård  

 – nytt av gammalt med  
 trädgård som inspiration
Skogsgläntan Korskrog 106, Fornåsa
Tel: 0141-703 38
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Välkommen att besöka vår trädgård och vår 
container som är fullproppad med hantverk. 
Vi återbrukar mycket gammalt material för att 
skapa nytt. Mycket med fokus på trädgård och 
uterum. Även smide, betong och konst. Under 
Östgötadagarna är smedjan igång så du kan 
prova på att smida. Vägbeskrivning: 6 km från 
Borensberg mot Skänninge. Ca 500 m efter 
Korskrog, sväng vänster vid skylt Skogsgläntan, 
Gunnbäcks Konstigheter.

74  
Östgötadagarna hos Västra 

 Ny Hembygdsförening
Medevi 62, Motala. Tel: 0141-22 22 69
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Besök August Malmströms barndomshem,  
skaparen av en av Sveriges mest kända konst
verk Grindslanten. Numera museum och hem
bygdsgård med visning av hantverkstraditioner. 
Vägbeskrivning: Riksväg 50 vid Kalvsjö Medevi, 
se skyltning Hembygdsgård.

75  
Industriarvsrundan –  

 Livet vid Motala verksta
Varvsgatan 17, utanför café Mallboden, Motala
Tel: 072-147 07 43, www.motala.se/kultur
Visning lördag 7/9 och söndag 8/9, kl 11.00  
och 15.00 (gratis). En nylanserad visning om de 
kvinnor och barn som levde vid Motala verkstad.
Vägbeskrivning: Visningen startar utanför café 
Mallboden, Varvsg. 17, 591 60 Motala.

76  
Öppet hus – hantverks-  

 och skördemarknad
Gamla Småskolan Nykyrka 211, 591 97 Motala
Tel: 0706-92 09 80, www.hembygd.se/vastra-ny/
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Öppet hus på Gamla småskolan med hant
verks och skördemarknad, servering och 
visning av skolan och föreningens verksamhet. 
Väg beskrivning: Riksväg 50 norrut 1 mil ovanför 
Motala, sväng av vid skyltning Nykyrka. 

NORRKÖPING

77  
Marknad & tabberas vid  

 Brådtom sluss, Göta kanal
Brådtom Sluss, Norsholm  
Tel: 011-550 55, 0705-82 51 33
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Säsongsavslutning vid Brådtom slusscafé med 
marknad och tabberas och halva priset på det 
mesta i café. Kom och fynda eller sälj hantverk 
och loppis, hälsa på hönorna och ta en fika i vår 
lantliga miljö vid kanalen. Kl 10–16. Fri säljplats 
vid förbokning. Vägbeskrivning: Från E4 mellan 
Linköping och Norrköping. E4:an norrifrån: Trafik
plats Melby, Norsholm – Västerby (nr 116). Mot 
Västerby till Göta Kanal. Därefter mot Bråttom 
Sluss. E4:an söderifrån: Trafikplats Norsholm (nr 
115). Mot Norsholm, därefter mot Västerby ca 2 
km. Skylt mot Brådtom Sluss (vänster) ca 1,5 km.

78  Kvarsebo Byaråd
Kvarsebo kyrkplan, Norrköping
Tel: 076-778 73 18, www.kvarsebo.nu
Öppet lördag 7/9, 10.00–14.00 och söndag 8/9, 
11.00–14.00. Samverkan mellan samtliga föreningar 
i Kvarsebo med marknad, loppis, servering, utställ
ning och musik i kyrkan. På lördagkvällen visafton i 
Christina gården med servering. Detaljerat schema 
finns på Östgötadagarnas hemsida. Vägbeskriv-
ning: 2 mil öster ut från Kolmårdens djurpark

79  
Vikbolands Struts,  

 öppen gård och matmarknad
Vånga gård, Vikbolandet. Tel: 070-740 11 53
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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, 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 tag 
Höger – följ skyltning mot Strutsfarm 6 km.

80  Brandkårshistoria under 3 sekler
Simonstorp, Åby. Tel: 011-880 55
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Under Östgötadagarna är vi med och håller 
museet 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.

81  Marknadsdagar på Ormsätter
Ormsätter Vikbolandet, Vikbolandet
Tel: 070-799 80 00, www.ormsatter.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Under Östgötadagarna 2019 håller Vikbolandets 
Hjort & Vilt samt Ormsätter Honung extraöppet  
i gårdsbutiken, med fina erbjudanden på Viltkött 
& Honung. Viltslaktarna grillar älgkorv & hjort
burgare i vårt viltslakteri. Välkomna! Vägbeskriv-
ning: ca 40 km öster om Norrköping, väg 209  
mot Arkösund. Från Jonsberg Skyltat  ”Östgöta
dagarna på Ormsätter” samt  ”Viltbutik”.

82  
Öppet hus på  

 KFUM Breviks Lägergård
Östra Ny, Brevik, Vikbolandet
Tel: 0125-510 18, www.kfumbrevik.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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”.

83  
Den gamla manbyggnaden  

 på Hofgren 
Hofgren, Vikbolandet. Tel: 0125-310 54
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Östkinds hembygdsförening visar den gamla  
manbyggnaden på Hofgren. Huset är från 
1700talets mitt och har bevarade interiörer  
från 1780talet. 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 Jons
bergs ka, 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.

84  Loppmarknad och scoutcafé
Bossgårdsvägen 38, Vikbolandet
Tel: 011-34 03 08, www.efsvikbolandet.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Loppmarknad, 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. 
Bossgårdsvägen 38.

85  Löktorpet – ett gammalt båtmanstorp
Kättinge, Vikbolandet
Tel: 0125-310 54, www.ostkind.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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.

86  Smide & hemslöjd, Klockaregården
Furingstad Klockaregården, Norrköping
Tel. 011-34 06 82, Erik: 070-636 70 38,  
Eva: 070-213 51 57
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Presentbutik i lantlig miljö. Egentillverkning av 
smidesljusstakar m m. Även tillverkning enligt 
kunds önskemål. Produkter från Skultuna messing,  
Dala koppar, glas från Reijmyre, Bergdala, Sea, 
Nybro, Strömbergshyttan. Keramik. Handmålade  
ljus, textilier mm. Kaffestuga med öppen träd
gård. Vägbeskrivning: Väg 848 LjungaTåby. Vid 
vägskylt  ”Konstsmide” sväng uppför backe. Höger 
sida Furingstad Kyrka, vänster sida Smide & 
hemslöjd med kaffestuga.

87  Det Lilla Hönshuset
Stora Grönhög, Söderköping
Tel: 0706-83 86 20 
www.detlillahonshuset.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Den charmiga gårdsbutiken på Vikbolandet med 
lokalt hantverk och konst mixat med heminred
ning i vacker, avkopplande miljö. Vi erbjuder bl a 
träsnideri, smycken, textil, lammskinn och mycket  
mer. Även heminredning som lyktor, änglar, 
servetter, dörrkransar och presenter. Kaffe och 
korvförsäljning. Vägbeskrivning: Från Norrköping 
tag E22 till Tingstad, sväng vänster mot Tåby. 
Efter 5 km, strax innan Tåby, tag vänster mot 
Ljunga, kör 500 m.

88  Fristad f.d. Gästgiveri
Vikbolandet
Tel: 0125-440 11, www.vikbolandet.eu
Öppet lördag 7/9 och söndag, 8/9 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.

89  Fröö Naturbeteskött gårdsbutik
Fröö Gård, Norsholm 
Tel: 0730-22 32 27
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Välkomna till Fröö Gård under Östgötadagarna 
2019. Vi grillar hamburgare och korv och vår kött
bod är öppen hela dagen. Vägbeskrivning: Från 
Norsholm kör väg 210 mot Söderköping. Passera 
avfarten mot Skärkind. Tag andra avfarten mot 
Norsholm. Från väg 210 sväng vid stor röd skylt 
”Fröö Naturbeteskött” mot Norsholm.

90  Zarah Leandermuseet
Häradshammars Bygdegård, Vikbolandet
Tel: 0125-507 45 
www.zarahleander.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Utställning om Zarahs liv och karriär. Klockan 
15 föredrag och guidning av Brigitte Pettersson. 
Filmsal, kaffeservering. Fri entré. Vägbeskrivning: 
Väg 209 mot Arkösund, ca 3 mil från Söderköping 
eller 3,5 mil efter Norrköping sväng vänster vid skylt.

91  
Romantiska Ting  

 inredningsbutik på landet
Bossgårdsvägen 5 Ö Husby, Vikbolandet
Tel: 0703-12 12 71
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Romantiska Ting är en av Östergötlands största 
butiker på lantlig inredning. Vi har ett tusental 
olika varor från ett 30tal danska och svenska 
leverantörer. Vägbeskrivning: Vi ligger på Vikbo
landet, i Östra Husby mittemot kyrkan.

92  
Marmorbruksmuseet  

 på Kolmården
Marmorbruksvägen 10, Kolmården
Tel: 011-39 24 20
www.hembygd.se/krokeks-hembygdsforening
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Marmorbruksmuseet visar utställning av 
marmor föremål, hur dessa tillverkas samt en 
utställning av livet på bruket. Brukssmedja 
och snickeri i full verksamhet. Kommunens 
natur utställning i borrsmedjan. Museet öppet 
10.00–16.00. Smedjan och snickeriet öppet 
11.00–15.00. Vägbeskrivning: E4, avfart 126 mot 
Kolmårdens djurparken. Passera hantverksbyn 
och First Camp. Efter ca 1 km ta av till höger  
”Marmorbruket”. Kör ca 800 m till parkering.

93  
Familjefest på  

 Visätter Kalkongård
Visätter Gård, Vikbolandet
Tel: 070-176 60 60 
www.visatter.nu
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Upplev landet och lite till på Visätter Kalkongård 
på 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 så sväng höger vid Häradshammar Kyrka. 
Skyltar finns på väg 209.

94  Öppet hus i Orga Kvarn
Orgavägen 6, Skärblacka
Tel: 011-571 51 
www.orgakvarn.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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.

95  Trädgård för hela familjen!
Bonäsvägen 16–18, Svärtinge
Tel: 011-36 88 70 
www.billbacks.se 
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Besök Billbäcks inspirationsträdgårdar, butik & 
trädgårdscafé. Hälsa på guldfiskarna i en utav 
dammarna, upplev trädgårdarnas vackra höst
färger och slå dig ned med en kaffebricka i en av 
de grönskande rummen. Under Östgötadagarna 
dukar vi upp till stor höstfest, en upplevelse för 
alla sinnen! Vägbeskrivning: Billbäcks Träd
gårdsbutik, Café Villa Flora samt trädodlingen 
hittar du i Svärtinge, ett samhälle strax väster om 
Norrköping vid sjön Glan.

96  
Öppet hus i Björkekinds  

 hembygdsmuseum
Kuddby kyrka, Vikbolandet 
Tel: 0738-04 11 99
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Välkommen till vårt museum där vi visar seder och 
bruk från bygdens liv inom bl.a. jordbruk och hant
verk, skola och fattigvården. Kaffeservering med 
smörgås och kaka. Vägbeskrivning: Museet ligger 
i anslutning till Kuddby kyrka mitt på Vikbolandet.

97  
Skärkinds historia  

 och museum 
Lilla Skävid, Norsholm 
Tel: 070-339 10 65
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Bygdemuseum med mycket gamla ting och foton 
från bygden. I cafeteria 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 Skärkind 2 km,  
passera Skärkinds k:a, sväng nästa väg hö  
och sväng vänster vid skylt Hembygdsstugan.

98  Kronhjortsgården i Simonstorp
Myckelmossa såg, Åby
Tel: 011-882 74, www.kronhjorten.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Servering av östgötabakverket, hembakat och 
lokala specialiteter. Försäljning av hantverk,  
textil och grillkol. Visning av minimodell kolmila. 
Informa tion om gamla torp och boställen i Simons  
torps socken. Naturstig med tipspromenad. 
Hälsa på hos fåren och hönsen. Försäljning av 
ägg. 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.

99  Hults bruk smidets dagar
Hults bruk, Åby. Tel: 0733-64 37 40
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–15.00.
Öppen smedja, yxkastning, visning av bruks
området, 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: Väg 55 mot Katrineholm, sväng 
vänster vid Hults bruk, åk rakt fram, sväng 
vänster strax innan herrgården, följ vägen nerför 
backe till smidescentrum.

100  
Garaget i Å Höstfest  

 under Östgötadagarna
Å Talltorpet, Vikbolandet. Tel: 070-734 44 77
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Slöjd och konsthantverksutställning och för
säljning av svensk slöjd och hantverk i trä,  
keramik, textil, svenska garner i ull & lin. Hand
gjorda svenska korgar till ved och trädgård. Lokal 
mat och naturlig hudvård. Vägbeskrivning: 4,5 
km från Å kyrka på Vikbolandet. 

101  Stens Hus
Norra Granstorpsvägen 4, Åby
Tel: 070-649 15 16, www.stenshus.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Stens hus (fd Stens skola) med anor från  
1800talets slut öppnar upp under Östgöta
dagarna. Hos oss serveras lunch, fika, korv  
med bröd. Mysig miljö med en stor härlig 
trädgård. Höns & getter på gården. Försäljning 
av diverse utställare. En oas i Åbytrakten. Varmt 
välkomna! Vägbeskrivning: Väg 55 mot Katrine
holm. Vid  ”Torshagskorset” sväng höger mot  
Torshag/Åby, direkt efter (ca 5 meter) sväng 
vänster upp på Norra Granstorpsvägen åk några 
hundra meter parallellt med 55:an. Skylt finns!

102  Sörsjöns äventyrspark
Sörsjöns camping och friluftsgård, Åby
Tel: 0708-86 06 12
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–15.00.
Vid Sörsjöns camping har vi byggt vår Äventyrs
park för Er som vill prova massor med höghöjds
banor och linbanor, troligtvis en av nordeuropas 
största samlingar. Här kan ni klättra i hela 18 banor 
från 2 till 20 meter upp och kanske prova vår 375 
meter långa linbana! Vuxen 400: Ungdom 10–16 år 
300: Barn –9 år 250:. Vägbeskrivning: Kör väg 55 
mot Åby/Katrineholm, följ skyltning mot  ”Sörsjön” 
ca 9 km. Fortsätt till den stora parkeringen, sedan 
via badplatsen på höger sida av sjön.

103  Hjälporganisationen Casa Minunata
Vägkrysset Hultvägen – Krusenhofsvägen, Åby
Tel: 070-355 86 43
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–15.00.
Hemmagjorda stearinljus i fantastiska forma
tioner. Vägbeskrivning: Krusenhofsvägen 4,  
i södra delen av Åby.

104  
Östgötadagarna  

 hos Sänkdalens Gård
Sänkdalen, Vikbolandet. Tel: 0125-320 20
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Välkomna till Sänkdalens Gård på Vikbolandet!  
Vi har kulglassförsäljning och marknad på gården  
med olika utställare, lokala produkter, ätbart  
och njutbart! Kom och ät glass, titta på korna  
och passa på att titta på vår fina glassfabrik.  
Välkomna att njuta in hösten tillsammans med  
oss på gården! Vägbeskrivning: Från Norrköping  
(E4): Kör väg 209 mot Arkösund. Efter 35 km  
sväng vänster mot Sänkdalen. Från Söderköping  
(E22): Kör mot Ö. Husby och därifrån sedan väg 
209 mot Arkösund. Efter 10 km sväng vänster 
mot Sänkdalen.

105  Bråvalla Gårdsmejeri 
Valla Gård Östra Husby, Vikbolandet Norrköping
Tel: 0734-10 03 55
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–18.00.
Fika, köp grillad lunch, marknad, gårdsbutik, grön
saker från egen odling, mejeriprodukter från get 
farmen, hälsa på gårdsdjuren: våra fjällkor, getter, 
kaniner och höns. Certifierade mathantverkare 
finns på plats. Vägbeskrivning: Väg 209 mot Arkö
sund efter Östra Husby samhälle, ca 800 meter.

106  
Qvarsebo Kaffe –  

 Vad har du i koppen?
Kvarsebovägen 159, Kolmården
Tel: 070-342 56 68
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–18.00.
Qvarsebo Kaffe är ett café och kafferosteri som 
ligger vid Bråvikens strand i Kvarsebo. Vi arbetar 
med specialkaffe och rostar enligt slowroast 
metoden för att uppnå bästa resultat. Dessa 
dagar har vi guidade turer, provsmakningar och 
andra events som uppdateras på vår hemsida 
www.qvarsebokaffe.se. Vägbeskrivning: Följ 
skyltning mot Kvarsebo. När du kör in i samhället 
med skolan på din högra sida svänger du höger i 
Tkorsningen och kör ner till vattnet.

107  
Valtersten Mellangård Pomologi  

 och Gårdsförsäljning
Valtersten Mellangård, Vikbolandet
Tel: 0730-64 37 30
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
På Östgötadagarna satsar vi lite extra på Pomo
logi med sortbestämning av äpplen. Som vanligt 
har vi försäljning i gårdsboden av äppelmust, 
marmelad och skrädmjöl. I den fina naturbetes
hagen går nordiska Kallblodstravare. Kaffeserve
ring. Vägbeskrivning: Från Norrköping väg 209 
ca 16 km ta höger mot Ystad. Vid nästa korsning 
fortsätt rakt fram 1,8 km. Från Kuddby ta höger 
mot Valtersten innan Ö Husby.

108  
Fikabuffé  

 i Körsbärsgården
Styrstad, Körsbärsgården 1, Norrköping
Tel: 0739-35 40 24
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–18.00.
Kom och njut av en härlig fikabuffé bakat från 
grunden på kvalitativa råvaror. Finns även 
godsaker att köpa med sig hem. Stora som 
små är hjärtligt välkomna. Vägbeskrivning: Följ 
skyltarna mot Styrstad, Diversis ligger straxt 
innan Styrstad kyrka. Knappa in företagsnamnet 
Diversis i Google maps (ej adressen).

109  Lökfestival
Lövstad Slott, Norrköping. Tel: 073-681 84 44
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Lökfestival på Handelsträdgården Löfstad Slott 
under Östgötadagarna. I vårt fina växthus av trä 
dukar vi upp massor med lökar, små, stora, exklu
siva, vackra och en del väldigt speciella sorter. 
September är en utmärkt månad för att få ner 
löken, medan jorden fortfarande är varm. Väg-
beskrivning: E4 ca 1 mil söder om Norrköping.

110  Smaka på gården
Kvillinge Prästgård, Åby. Tel: 070-828 03 98
www.kvillingeekologiska.se  
www.kvillingegardsbutik.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–18.00.
Kvillinge Prästgård bjuder in till Smaka på Gården 
under Östgötadagarna den 7–8 september 2019. 
Under decennier har gården producerat allt från 
mjölk till spannmål, och verkat för en levande 
landsbygd. Idag finns här bryggeri, gårdsbutik, 
biodling samt potatis och grönsaksodling. Varmt 
välkomna! Vägbeskrivning: Sväng ner vid Kvil
linge kyrka och ta grusvägen ner över fälten.

111  Östgötadagar på Kanalmagasinet
Mem, Söderköping. Tel: 0121-270 40
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Välkommen till Kanalmagasinet i Mem. 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. Vägbeskrivning: Vid Tåby, följ 
skyltarna mot Mem. Passera Mems slott och fort
sätt fram till Göta Kanal. Kanalmagasinet ligger 
till höger precis invid kanalkanten.

112  Vernissage i Garage
Boberg Lilla Ökenkärr, Skärblacka
Tel: 070-254 45 27
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Vernissage i garage, Lilla Ökenkärr, Vånga, Skär
blacka. Konstnärerna Lena Sandberg och Börje 
Evert Hjort ställer ut sin konst. Christer Sandberg 
demonstrerar traditionell färg tillverkning för 
husrenovering eller konst. Välkommen att fika i 
vår trädgård. Vägbeskrivning: Boberg Lilla Öken
kärr, Vånga, Skärblacka.

113  Konst & Kaffe
Östra Ny Bygdegård, Vikbolandet
Tel: 0729-43 04 60, amveart.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Välkommen till en mysig konstutställning med 
chans att måla din egen tavla! Dessutom finns 
kaffe, praliner och lotteri för att förgylla besöket!
Vägbeskrivning: Östra Ny bygdegård ligger längs 
vägen mellan Kuddby och Stegeborg, ca 500 m 
väster om Östra Ny Kyrka.

114  Marknad i Oskarsberg
Binnerbergstorp Oskarsberg 3, Vikbolandet
Tel: 073-506 10 88
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Här kommer det finns gårdsprodukter i form  
av ägg, honung, grönsaker, och mycket annat. 
Flera loppisstånd, hantverk från traktens hant
verkare. Finns fika och korv med bröd. Välkomna! 
Vägbeskrivning: 209 mot Arkösund. Sväng vid 
Östra Husby kyrka vänster mot Mauritzberg ca  
3 km. Skyltat. 

115  Saabmarknad
Kråkvilan, Slakthusvägen, Norrköping
Tel: 070-551 24 15, www.ostgotasaabklubb.com
Öppet lördag 7/9, 16.00–22.00 och söndag 8/9, 
08.30–16.00. Välkommen till Saabträff lördagen 
den 7 september. Ta med din veteransaab och 
kom på grillkväll. Vi träffas och pratar Saab. 
Söndagen den 8 september arrangerar Östgöta 
Saabklubb för nionde gången sin årliga marknad. 
Där säljes allt från reservdelar till hela bilar från 
Saab 92 till Saab 9–5. Vägbeskrivning: Kråvilans  
Motorstadion, Slakthusvägen, Norrköping 
GPSkoordinater: Lat N 58 35 ”39” LonE 16 14 ”46” 

116  
Brontee Konst – Ateljé Försäljning, 

 Pryd upp dina väggar
Orgavägen 6, Skärblacka, Skärblacka
Tel: 072-211 70 32, konst.se/brontee
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 09.00–15.00.
De nyaste från Brontee Konst. Östgötska land
skap, realistiska skärgårdsmotiv eller abstrakt 
måleri (djuptryck & akrylmålningar på duk).  
Sverige i färg. Kika in och njut av färger och  
konst. Köp din favorit, kom först till kvarn. Jag  
tar emot individuella uppdrag efter fotografier. 
Varmt Välkommen! Vägbeskrivning: Vid Orga 
Kvarn, väg 215 mellan SkärblackaFinspång.  
Efter 2 km sväng till höger.

117  Gamla Stallet’s Hantverk
Boberg 9, Skärblacka. Tel: 070-572 69 19
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Hantverk från lokala Kvinnor i Vånga som väskor, 
trasmattor, tavlor, fårskinn mm. Vägbeskrivning: 
Från Vånga k:a mot Vretakl ca 450 m sväng höger. 
Efter ca 400 m ligger stallet till höger. (skyltat)

118  Stegeborgsgården
Norrkrog 11, Vikbolandet
Tel: 0125-510 62, www.stegeborgsgarden.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Stegeborgsgården Camping/Restaurang/Vand
rarhem. Vi serverar våra välkända Raggmunkar 
med fläsk och lingonsylt, Spätta med tillbehör 
eller varför inte lokalproducerad strutskorv med 
potatismos. Smörgåsar och härbakt fikabröd. 
Lokalproducerad glass. Vägbeskrivning: Från 
Norrköping kör mot Arkösund, följ skyltningen 
mot Stegeborg. Från Söderköping ta färjan.

119  Konstutställning GalleriLi
G:a Bankhuset i Skärkind, Norsholm
Tel: 0705-77 77 66, www.gallerili.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Konstutställning med Rolf Lindqvist från Gotland, 
olja och akvarell samt Ingrid Hjärne från Trosa, 
skulptur. Vägbeskrivning: Skyltat med Galleri 
från väg 210, åk ca 2 km, invid Skärkinds kyrka.

120  
Erikshjälpen/Etiopienhjälpen  

 Skärblacka
Bergslagsvägen 25, Skärblacka
Tel: 070-577 00 50, www.etiopienhjalpen.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Secondhandbutik med många roliga upplevelser. 
Här hittar Du det mesta! Vägbeskrivning: Mitt i 
Skärblacka centrum.

121  En liten butik i Bostorp
Bostorp gamla skolan, Norsholm
Tel: 070-171 48 50, www.tovadeting.net
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Konsthantverk, tovat och stickat. Form och 
design i naturmaterial. Vägbeskrivning: Mellan 
Norrköping, Linköping. E4 avfart 115 väg 210 mot 
Söderköping 6 km. Vänster sida, gul grind. 

122  Vånga kyrka, Borgs församling
Vångavägen 45A, 617 90 Skärblacka
Tel: 0767-62 72 24
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 09.00–17.30.
Vånga kyrka, morgonbön, guidning, förtäring, 
lunchmusik. Vägbeskrivning: Vångavägen 45A,  
8 km, väster om Skärblacka.

SÖDERKÖPING
123  Café Jägmästargården
Jägmästargården 1, Söderköping
Tel: 0761-38 31 56, www.cafejagmastargarden.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Nu har vi åter vår populära tårtbuffé! Denna gång 
2 dagar i rad under Östgötadagarna den 7 och 8 
september. Vägbeskrivning: Från Söderköping 
mot Ö. Ryd följ skylt 500 m utanför samhället hö 
mot Café Jägmästargården, nästa väg v. På den 
vägen 1,7 km sväng hö mot Café skylt. Totalt 5,5 
km från Söderköping – Klarsjön.

124  
Afternoon tea i historisk  

 1700-talsmiljö
Thorstorps Gård, Söderköping. Tel: 0706-92 67 37
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Välkommen till oss på Thorstorps Gård under 
Östgötadagarna! Vi har öppet i butiken lördag 
och söndag, 11–16. I mangårdsbyggnaden dukar 
vi upp Afternoon Tea mellan 12–16. Boka gärna 
innan! 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”. 

125  Öppet hus och hantverksmarknad
Gamla hemmet Västra Husby, Söderköping
Tel: 070-534 19 14
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00. Se 
när hur en trädkubb blir till en björn eller döp Puttes 
kycklingar. Fika på hembakt bröd och nybryggt 
kaffe. Det finns även en utställning med tavlor från 
hittills okända lokala konstnärer och möjlighet att 
prova på yoga. Barnen är välkomna att klappa mjuka  
djur och leka med lekredskap. Vägbeskrivning: 
Västra Husby hembygdsförening (gamla hemmet) 
ligger i korsningen mellan Väg 210 och gamla 
Övägen ca 10 km väster om Söderköping.

126  Hantverk och konst talar
Solberga gård 1, Söderköping  
Tel: 0725-87 97 13
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 12.00–16.00.
Visar av mitt hantverk på pannåer lite från mitt 
dekormåleri. Går att beställa till sitt hem egna 
förslag. Har också några konstverk till försäljning. 
Gallerie Art Smart. Vägbeskrivning: Väg 210 söder 
ut, 7 km från Skönbergakorset skylt  ”Galleri Art 
Smart” granne med Sörby gård vä sida.

127  
Ponduroza Gårdeby  

 Gårdsbageri
Gårdeby roskild 1, Söderköping. Tel: 070-541 33 80
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Marknad med olika utställare. Hantverk, mat, 
loppis, nostalgifordon, tipspromenad, barnen 
hjälper sjörövaren att hitta sin skatt, underhåll
ningsmusik, servering, brandskyddspartner visar 
sina produkter och brandkunskaper, mm.
Vägbeskrivning: Från Söderköping. Från Norr
köping. Från Linköping Följ Väg 210 följ skylt.

128  Sankt Anna Skärgårdsmuseum
Tyrislöt, Sankt Anna. Tel: 0733-30 02 23
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Välkomna till Sankt Anna Skärgårdsmuseum. 
Årets temautställning heter  ”Skärgårdspensionat 
under 100 år”. Guidade visningar lördag och söndag 
kl. 13.00. Vid museet börjar en trevlig Natur och 
kulturstig med informationstavlor utmed vägen. 
Vägbeskrivning: Från Söderköping väg 210 via 
Lagnöbron till Norra Finnö, Tyrislöt Sankt Anna.

129  Östgötadagar vid Affärn i Östra Ryd
Affären 1, Östra Ryd. Tel: 0709-27 12 70
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Välkomna till Affärn i Östra Ryd. Vi kommer att  
ha hembakade bullar och mackor, kaffe. Det 
grillas viltkorv från orten och vi hoppas på lite 
närodlade produkter. Vägbeskrivning: Fr. Norr
köping åk förbi VIN G:a Ö vägen Skyltat Östra 
Ryd, Linköping åker väg 210 sväng h. mot Östra 
Ryd Söderk. åker 210 sväng v. mot Östra Ryd.

130  Loppis, hantverk & presenter
Tyrislöt 1, Sankt Anna. Tel: 0121-520 21
Öppet lördag 7/9, 10.00–16.00 och söndag 8/9, 
09.00–16.00. Loppmarknad 10–16. Tillfälligt 
erbjudande Hantverk & Presentshopen 9–16. 
Vägbeskrivning: Väg 210 från Söderköping mot 
Sankt Anna och Tyrislöt.

131  Magasinet Sankt Anna
Uvmarö Hamn, Norra Finnö, Sankt Anna
Tel: 0121-521 22
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Väl kommen till Magasinet Sankt Anna. Gårds
butik, café och servering i det gamla spann måls
magasinet som flyttats till Uvmarö Hamn. Eko
logiskt naturbeteskött från Missjö gård, fårskinn, 
garn och hantverk med mera. Vi serverar kaffe  
med nybakat fikabröd samt något lite matigare. 
Vägbeskrivning: Väg 210 från Söderköping mot 
Tyrislöt. 5 km efter Lagnöbron, avtag till höger, följ 
skyltar till Uvmarö Hamn. Position N 58 19, E 16 50.

132  
Sankt Anna skolmuseum  

 Öppet hus
Gula Huset, sankt Anna skärgårdsskola,  
Sankt Anna. Tel: 070-578 98 08
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Sankt Anna skolmuseum Öppet hus. Kaffe
servering. Varmt välkomna! Vägbeskrivning: 
Gula Huset, sankt Anna skärgårdsskola

133  
Prova på kajakpaddling  

 och grillade hamburgare
Tyrislöt vid kajakuthyrning, S:t Anna
Tel: 0121-520 27
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–16.00.
Välkomna att prova kajakpaddling hos Gunvor 
som firar 30årigt jubileum med kajaker. 2019 är 
även 60:e säsongen med Tyrislöts sommarlant
handel som ligger vackert beläget vid båthus och 
bensinmacken. Varje gäst får om ni önskar prova 
ca en halvtimmes kajakpaddling gratis. Flytvästar  
ingår. Britta från Britta och Lennarts Nära kött 
grillar hemgjorda herefordhamburgare med till
behör. Allt sker vid kajakbrygga, skärgårds klippor 
och enkla utemöbler. Möjligt till havsbad och 
hyra roddbåt. Havsutsikt oavsett väder! Vägbe-
skrivning: Tyrislöt 4, Tyrislöt vid kajakuthyrning.

VADSTENA
134  Öppet stall
Älvestad 102, Vadstena. Tel: 072-303 90 46
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–15.00.
Öppet stall med prova på ridning. Hälsa på 
hästarna, katter och kaniner. Gratis ponnyridning 
för barn. Prova på ridning för barn och vuxna, 
30 minuter kostar 100 kr. Vägbeskrivning: Från 
Vadstena tag länsväg 919 Ga. riksväg 50 mot 
Ödeshög efter ca 1 km tag vänster mot Åbylund 
3. Vid Tkors tag höger, efter ca 1 km tag vänster 
mot Svälinge (fågeltorn). Tag direkt höger igen 
vid postlådor. Kör längs med Tåkerns kanal ca 
100m. Från Ödeshög tag länsväg 919, Ga. riksväg 
50 mot Vadstena. Tag höger mot Strå 7. (Tåkerns 
naturskyddsområde). Efter ca 3 km tag höger  
mot Svälinge. Direkt höger igen vid postlådor.  
Kör längs med Tåkerns kanal ca 100 m. Kör sakta 
barn och djur på vägen.

135  Hagebyhöga handelsträdgård
Hagebyhöga 110, Vadstena. Tel: 0143-299 10
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
En oas på landet för shopping av både hem
inredning och växter och annat smått och gott. 
Fika eller luncha i härlig gammaldags miljö  
med hela familjen. Vägbeskrivning: Vi finns vid 
Hagebyhöga kyrka mellan Motala och Vadstena.

136  
Gyllenhammars restaurang  

 och värdshus
Hovanäsvägen 7, Borghamn. Tel: 0143-200 02
Öppet lördag 7/9, 13.00–21.00 och söndag 8/9, 
13.00–19.00. Vegetarisk mat men också vilt, hjort, 
vildsvin, älg och rådjur från svenska skogar och 
fisk från Vättern som röding, gädda och lake. 
Menyn varierar därför ett fåtal rätter, ca 4 rätter 
om dagen. Vägbeskrivning: 12 km söder om  
Vadstena i Borghamn. Följ  ”Värdshus”skylten.

137  Borghamnska kulturvandringar
Borghamnsvägen 1, Borghamn 
Tel: 076-765 13 17
www.upplevvadstena.se/borghamnguidningar
Tre olika kultur och naturvandringar i Borghamn 
och till norra Omberg. 

Lördag 7/9 kl. 15.00–16.15 – Sten födde Borg
hamn. Kultur, natur och geologisk guidning i 
”Göta kanalbolagets och Kronoarbetskårens 
Borghamn”. 

Söndag 8/9 kl. 11.00–12.15 – Från Västerlösa till 
Hovanäset. En borghamnsk ortsvandring. 

Söndag 8/9 kl. 15.00–16.15 – Drottning Ommas 
Borg. Ommaborgen och andra historiska miljöer 
på norra Omberg. 

Vägbeskrivning: Kör Borghamnsvägen Lv932 
från Lv 919 (gamla rv50) till Borghamn Strand 
resp Hanlarn.

138  
Utställning av konst och hantverk  

 av Hagebyhöga kyrkliga syförening  
 i samarbete med lokala konstnärer 
Lilla skolan, Hagebyhöga, Vadstena
Tel: 070-625 11 09
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Utställning och försäljning av bland annat tavlor, 
hantverksalster i trä och textil och burkar till 
skafferiet med mera. I samarbete mellan Hage
byhöga kyrkliga syförening och lokala konstnärer 
och hantverkare. Vägbeskrivning: Lilla skolan 
mitt emot Hagebyhöga kyrka.

139  
Visning av  

 Orlunda Radiostation
Börstad Skattegård 202, Vadstena
Tel: 070-514 35 00
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 09.00–17.00.
Res tillbaks till 60 och 70talet! Under 1961–1991 
sände Orlunda Långvågsstation ut Sveriges 
Radio P1 över stora delar av norra Europa. Idag 
fungerar byggnaden som museum, och under 
Östgötadagarna ordnar vi guidade visningar turer 
Orlunda Radiostation och berättar om hur den 
byggts och använts. Vägbeskrivning: Från väg 
206, sväng i Granby mot Orlunda/Bjälbo. Efter 2 
km i Börstad sväng mot radiostationen. 

140  
Rosteriet Vadstena –  

 småskaligt kafferosteri  
 på Östgötaslätten
Motalagatan 14, Vadstena
Tel: 072-230 91 99, www.rosterietvadstena.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–18.00.
Rosteriet Vadstena är ett litet familjeföretag 
som småskaligt rostar kaffe på ett hantverks
mässigt vis. I rosteriet finns även en kaffebar 
och företaget driver parallellt med rosteriet en 
mobil kaféverksamhet vid olika typer av event. 
Välkomna att se hur kaffe rostas och bereds till 
en god kaffe. Vägbeskrivning: Vi finns i centrala 
Vadstena mot Motalagatan 14, 150 m från Röd
tornet. Skyltar kommer att finnas.

141  
Minimarknad i  

 Herrestad, Villa Vik
Herrestad 137, Vadstena
Tel: 0705-72 80 10, www.logivillavik.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Minimarknad i Herrestad, Villa Vik, utanför Vad
stena. Försäljning och utställning av lokalt produ
cerade varor. Veterantraktorer i arbete. Kaffe
servering. Parkering. Toalett. Vägbeskrivning: Ca 
8 km utanför Vadstena, riktning mot Ödeshög. 
Länsväg 919. (Turistvägen), gamla RV 50.

142  Familjecirkus och kulturvandringar
Borghamn Strand, Borghamnsvägen 1, Borghamn
Tel: 070-972 72 89
På Borghamn Strand kan du fika och äta sopp  
lunch i Kronoarbetskårens logement från 1800 
talet. Mellan 11–12.30 bägge dagarna har Circus 
Emma familjecirkus. Kl. 15 har Vadstenaguiden 
Berndt en kulturvandring i området om stenbryt
ningens betydelse för bygden och sägnen om 
Drottning Omma. Välkomna! Vägbeskrivning: 
Från Vadstena: Följ skyltning mot Ödeshög ca 
16 km, ta av vid skylten Borghamns Vandrarhem. 
Från Ödeshög följ skyltning Vadstena ca 20 km 
och ta av vid skylten Borghamns Vandrarhem. 
Följ Borghamnsvägen till hamnen.

VALDEMARSVIK
143  Lilla Stallet Inredningsbutik 
St. Syltvik, Valdemarsvik
Tel: 0730-59 46 39, www.lillastallet.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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: 1 mil från Valdemarsvik åk mot 
Gryt 212 ca 1,5 mil sväng av mot St. Syltvik ca 5 
km. Väl skyltat vid stora vägen  ”St Syltvik” 5 och 
”Inredningsbutik” 5.

144  Gryts handelsträdgård
Rågeterdalsvägen 7, Gryt
Tel: 0702-92 99 85, grytshandelstradgard.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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. Tomat
växthuset 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.

145  Lamm- och fårskinnsförsäljning
Holmtebo Gård, Valdemarsvik. Tel: 0730-71 21 67
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Välkommen till Holmtebo Gård som ligger mitt 
i gamla Holmtebo by. Här finner du 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 handtvättat ull.
Vägbeskrivning: E22:an korset Holmbo/Holmtebo 
mellan södra och norra infarten till Valdemars vik 
sväng mot Holmtebo. Åk ca 1 km, ta vänster före 
postlådorna. Skyltat.

146  Kultur i Tryserums Hembygdsgård
Tryserums Hembygdsgård, bredvid  
Tryserums kyrka, Valdemarsvik 
Tel: 0730-98 48 45
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Tema i år: Foto och gravkors. Hembygdsgården 
öppen för visning båda dagarna. Vägbeskriv-
ning: Från Valdemarsvik ca 8 km, alldeles vid 
Tryserums Kyrka. Vägskyltar från Gållösa mot 
Tryserums kyrka.

147  Öppet hus på Ekbacken
Ingelsbo, Tryserum, Valdemarsvik
Tel: 070-390 48 02
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
På Östgötadagarna serverar vi kaffe/te/saft 
och våfflor. Vägbeskrivning: Ekbacken – Gamla 
Missionshuset, nära Tryserums kyrka.

148  
Holmtebo äggbod 

  – Lissas skafferi
Holmtebo Gustaf Johnssongården, Valdemarsvik
Tel: 070-601 26 60, www.holmtebo.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
I Holmtebo äggbod – Lissas skafferi hittar du  
varor saft, sylt, marmelader och inläggningar  
efter säsong, ägg i alla möjliga storlekar och 
färger från gårdens frigående höns. Här finns 
hovslagarsmide och här kan du ta en fika med 
hembakt. Vill du så kan du titta på gårdens föl 
och hälsa på hönsen. Vägbeskrivning: Från E22 
mitten infarten mot Valdemarsviks samhälle. 
Efter en km skyltar vid vägen, första gården.

149  
Prova att paddla havskajaker  

 i Gryts skärgård 
Ekövägen 6, Gryt
Tel: 0730-41 03 88, www.ostkustenkajak.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Testa att paddla havskajak i Gryts skärgård.  
Gratis prova på paddling. Vägbeskrivning: E.22 
mot Valdemarsvik, sedan väg 212 ca.24km till Gryt 
och Kustcamp Ekön vid Eköns Naturreservat.

150  
Konstutställning  

 i Stines Kvarn
Stines Kvarn, Emtöholm, Valdemarsvik
Tel: 073-065 96 19
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 13.00–16.00.
Stines Kvarn, Emtöholm, Valdemarsvik. Traktens 
konstnärer ställer ut målningar, skulptur, textil 
och keramik i mysig kvarnmiljö. Vägbeskrivning: 
Infart mitt emot Hemköp, Valdemarsvik. Kör 5 
km mot Emtöholm, sväng höger vid våtmarken. 
Skyltat.

151  
Visning av Siverska flygeln samt  

 ruinen efter Tryserums gamla kyrka  
 och den nybyggda klockstapeln.
Västertryserum, Valdemarsvik 
Tel: 0730-98 48 45
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Visning av gammal prästgårdsflygel (Siverska), 
och visning av Tryserums gamla kyrkas ruin. 
Gammaldags gudstjänst 8 sept. kl. 15.00.
Vägbeskrivning: Västertryserum. Avtagsväg från 
Café Kårtorp vid E 22 mot Falerum. 3–4 km.

152  
Skärgårdstur med  

 M/S Ellen af Harstena
Fyruddens hamn, Gryt
Tel: 0760-77 55 50, www.skargardskompaniet.se
Båttur i Sankt Anna och Gryts skärgård med 
vackra båten M/S Ellen af Harstena. Långa turen 
tar tre timmar och går upp och vänder i Tyrislöt 
i Sankt Anna skärgård. Avgång ca 11.30 från 
Fyruddens hamn. Korta turen tar ca en timme 
och är en rundtur i Gryts skärgård. Avgång ca 
14.30 från Fyruddens hamn. Bokning sker via 
www.skargardskompaniet.se. Vägbeskrivning: 
Fyruddens hamn.

153  
Långrådna Kultur  

 & Roys Handelsträdgård
Långrådna Gästgivaregård 1, Valdemarsvik
Tel: 073-988 13 99
kajsanorrby.n.nu/langradna-kultur-gastgiveri
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Under östgötadagarna har vi öppet i handels
trädgården och håller konsert eller föreläsningar. 
Konsert 7 sep kl 19.00: Artister: Axel Sondén & 
Flyttfåglarna – 232 Strängar,  ”En folkmusikversion 
av Håkan Hellström tillsammans med Nordisk 
folkmusikduo.” Pris 170 kr förköp via mail:  
kajsanorrby@hotmail.com. Föreläsning 8 sep  
kl 16.00: Örtvandring i handels trädgården –  
föreläsning om de gamla medicinal växterna  
och husapoteket. Föreläsare Kajsa Norrby & Roy  
Thellman. Pris 140 – betala på plats, ej bokning.  
Vägbeskrivning: Från E22, Norrfrån: kör in vid  
Valdemarsvik, 17 km. Söderifrån: kör in mot Hulta/ 
Långrådna 8 km.

154  Kulturdagar Fjord
Valdemarsviks Kommun, Valdemarsvik
Tel: 070-690 35 39, www.valdemarsvik.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Kulturdagar Fjord, kom och se på konst, film eller 
skapa själv! Vägbeskrivning: Valdemarsvik se 
hemsidan www.valdemarsvik.se.

155  
Nygräddade våfflor  

 på KustCamp Ekön
Ekövägen 6, Gamleby
Tel: 0123-402 83, www.campa.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Nygräddade våfflor på KustCamp Ekön. Ta en 
fika i solen på vår uteplats och njut utsikten 
över Gryts underbara skärgård. Vägbeskrivning: 
Avfart Valdemarsvik mot Gryt, väg 212. 2 km efter 
Gryts sväng höger på Ekövägen. Skyltat från E22. 

156  GLASS FIKET
Lilla Bäckermåla, Valdemarsvik
Tel: 0705-89 09 39, www.bioconsultingab.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Välkommen till GLASS FIKET Lilla Bäckermåla 
här ute i vår gårdsmiljö kan du njuta av glass och 
frasiga våfflor i en fantastisk natur med djur inpå 
knuten. Hos oss kan du boka dagsutflykter till 
ön Harstena eller en Bussrundtur i vår levande 
landsbygd! Vägbeskrivning: Valdemarsvik åt mot 
Gryt. 1 km före Gryt sväng vänster mot Fredriks
näs Säteri. Åk 1,6 km sväng vänster. 

157  Konsttryck och akrylmålningar
Lindegården Holmtebo, Älvsjö 
Tel: 073-600 63 65
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Konsttryck och akrylmålningar i Carins ateljé. 
Även visning av digitalt måleri. Vägbeskrivning: 
Holmtebo by utanför Valdemarsvik. Vid vägen 
kommer det att finnas tydliga skyltar till min ateljé.

YDRE

158  
Hantverks- och skördemarknad  

 i Gula skolan
Kisavägen 8, Ydre 
Tel: 070-274 60 18
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–15.00.
Under Östgötadagarna har vi skördemarknad 
med lokala matproducenter, lokalt hantverk, 
kaffeservering, konstutställning och loppis. I vår 
vackra trädgård, med växthus och odlingslådor, 
har vi vår uteservering. På övervåningen finns 
”Nåldynan” för invandrarkvinnor och vår åter
bruksverkstad. 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.

159  En humleodlares bekännelser
Kalvsved Södergård, Ydre 
Tel: 073-505 05 00
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 13.00–15.00.
Är det möjligt att det finns en god anledning till 
att det inte odlats humle kommersiellt i Sverige 
sedan 50talet? Det håller Elina och Tobias i Kalv
sved på att ta reda på. Följ med ut i humlegården 
på en guidad upplevelse i gränslandet mellan 
geni och galenskap samt hopp och förtvivlan.
Vägbeskrivning: Kalvsved Södergård.

160  
Geologivandring –  

 Naturum Sommen 
Naturum Sommen, Ydre
070-297 47 22, www.naturumsommen.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Geologvandring mellan kl 12.00–13.00. På en 
vandring i naturums närhet får du veta mer om 
hur Sommen bildades och hur inlandsisen sedan 
format landskapet. Vägbeskrivning: Från norr:  
ta färjan från Blåvik till Torpön. Från söder: sväng 
i Ramfall mot Färjeläget och Naturum.

161  Torpöns Färjeläge
Torpöns Färjeläge, Ydre
Tel: 0140-420 41, www.torponsfarjelage.se
Öppet 11.00–17.00 den 7–8 september. Torpöns 
Färjeläge kombinerar det bästa av land och 
sjö. Hos oss kan du stilla din hunger och törst i 
restaurang och glassbuffé. Eller varför inte klättra 
höghöjdsbana, åka Zipline, besöka Naturum 
Sommen, spela boule, bada, vandra. Väg-
beskrivning: Kommer du från Boxholm ska du 
ta färjan över. Kommer du Söderifrån ska du åka 
bron över till Torpön.

162  
Leva, bo och verka  

 på landsbygden
Hestraskolan, Olstorpsvägen 5,  
573 95 Ydre, Österbymo
Tel: 070-302 07 50, www.ydre.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Hur är det att leva, bo och verka i en landsbygds
kommun? Visar dig landsbygdens möjligheter 
till livskvalitet! Vägbeskrivning: Hestraskolan, 
Olstorpsvägen 5, Ydre.

163  Ponnyridning Ydre Ridklubb
Bulsjö Ridhuset, 570 62 Ydre
Tel: 070-379 98 90, www.ydreridklubb.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–13.00.
Välkommen på en trevlig dag för hela familjen 
hos Ydre Ridklubb. Det blir ponnyridning och i 
cafeterian finns fika med hembakta kakor.
Vägbeskrivning: Bulsjö Ridhuset, 570 62 Ydre.

164  Ostkakscafé och gårdsbutik
Brostorps Gård, Ydre
Tel: 0140-430 54, www.ostkaka.com
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Ostkakskafé och gårdsbutik. Här kan du avnjuta 
vår ostkaka eller smaka på våra ostar. I gårds
butiken hittar du, utöver våra egna produkter, 
annat mathantverk samt hantverk från gårdens 
syateljé. Vägbeskrivning: Väg 131 i Hestra följ 
skyltning mot Brostorps Ostkaksbageri 6.

165  Håva småkryp,  
 Naturum Sommen
Naturum Sommen, Ydre
Tel: 070-297 47 22, www.naturumsommen.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Håva småkryp mellan kl 13.15–14.30. Med vadar
stövlar på och håven i högsta hugg ger vi oss ut i 
Sommens strandkanter för att fånga in småkryp. 
Vägbeskrivning: Från Norr: Ta färjan från Blåvik 
till Torpön. Från Söder: Sväng i Ramfall mot Färje
läget och Naturum. 

166  Glassdagar på Stebbarps Gård
Stebbarps Gård, Ydre
Tel: 0706-80 73 38, www.stebbarp.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 12.00–18.00.
Välkomna till Stebbarps Glasscafé, där vi gör och 
serverar vår hemgjorda glass,och där ni även kan 
provsmaka och köpa våra övriga förädlade frukt 
och bärprodukter i gårdsbutiken. Ni sitter mysigt 
i vårt stora Växthus och avnjuter er fika, med 
härlig utsikt över sjön Sommen. Varmt välkomna!
Vägbeskrivning: Väg 131 från Tranås mot  
Österby mo, efter 17 km sväng vä mot Torpön, 
efter 12 km Stebbarps Gård.

167  
Bryggerivisning, ölprovning,  

 lunch och pubkväll
Nääs gårdsbryggeri, Nääs säteri, 573 94 Ydre
Tel 0140-77 01 40, www.naasbrygg.se
Ölprovning och bryggerivisning på Nääs gårds
bryggeri. Lunch som tillagats av vilt från Nääs 
Kött och Vilt. Gårdsbutiken är öppen 11.00–16.00 
lördag och söndag. Öppet i bryggeripuben lör
dagen den 7:e kl. 14.00–24.00. Vägbeskrivning: 
Vid Hestra, sväng mot Bordsjö.

30  
Öppen gård hos  

 Bondbönans Odlingar
Seltorp,Sturefors. Tel: 073-024 73 62
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Välkommen till Bondbönans Odlingar. Här kan du 
besöka grönsaksodlingen, provsitta en veteran
traktor eller hälsa på kor och höns. I gårds
butiken kan du handla hemgjorda produkter.  
Fika finns att köpa. Vägbeskrivning: Från Lin
köping – följ Brokindsleden mot Sturefors/ 
Bestorp. Vid Sturefors tag höger mot Slaka.  
Första gården på vänster sida.

31  Hagdahls smide
Alguvi Landstorp, Linköping 
Tel: 0702-16 98 32
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Vid Kagakorset på Bergsvägen ligger denna an  
 rika smedja som hade sina glansdagar runt 50talet.  
Familjen Hagdahl har rustat upp smedjan för att 
skapa vackra bruksföremål av järn. Försäljning 
sker i smedjan där man tillverkar egna produkter 
över öppen eld. Väl värt ett besök! Godsaker från 
Rosalinds, och smycken från Claras silver finns 
på plats. Vägbeskrivning: Bergsvägen vid Kaga 
korset 2 km från Ikea när du kommer från Lkpg, 
skyltat utmed vägen från bägge håll.

32  
Dramatiserad Vandring –  

 ... Ja, men männen i Vreta då!
Vreta klosters kyrka, Vreta kloster
Tel: 013-39 22 95, www.vretaklosterforening.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 12.00–18.00.
Dramatiserad Vandring – ... Ja, men männen 
i Vreta då! med scener där männen från alla 
århundraden står i fokus, men en del kvinnor 
skymtar också fram. Vandringar börjar kl. 13.00 
och 15.00. Kyrkan och Klosterhuset håller öppet 
för besök lördag och söndag kl 12.00–18.00.
Båda dagarna kl. 13,00 och 15.00 bjuder vi på 
kaffe och Östgötadagsbakverket. Pris vuxna 70 
kr. Unga 7–16 år 20 kr. 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.

33  Trasmatte-vernissage
Vistlöt Kvarnvillan 1, Linghem 
Tel: 073-954 08 55
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Välkommen till Vistlöt Kvarnvillans trädgård! Här 
säljer vi hemvävde trasmattor och gjutna ljus. 
Titta ni i ateljén och designa din matta. Du kan 
också se hur man gjuter, färgar och målar ljus 
tomtar. 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 Östgöta
dagarnas skyltar. Från Linköping mot Linghem 
och förbi. Åk till skylt om Ekenäs sväng höger.  
2,8 km sväng vänster följ Östgötadagarnaskyltar. 

34  Öppet i keramikverkstaden
Ulrika prästgård, Ulrika 
Tel: 0142-910 01
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
I AKEWA keramik ser du både konst och bruks
föremål. Glasyrerna kommer från skogarna i 
trakten, varje träslag har sina egna egenskaper. 
Mönstren på keramiken ristas in med s k sgrafitto 
teknik i den råa obrända leran efter att den torkats.  
Handla och om tid ges pröva på att dreja en kruka.  
Vägbeskrivning: Skyltat från vägkorset vid Ulrika 
kyrka. 1 km mot Kisa. Parkering på gården, kör in 
genom grindarna.

35  
Butiken Hos Rudholms  

 besöker Ledbergs krukmakeri
Ledberg, Fridhem, Linköping 
Tel: 072-589 50 68
Öppet lördag 7/9, 10.00–17.00 och söndag 8/9, 
10.00–16.00. Hos Rudholms gästar Ledbergs 
krukmakeri och tillsammans visar vi vårt 
hantverk. Annika och Bernt från butiken  ”Hos 
Rudholms” visar och säljer eget hantverk i form 
av fårskinnskuddar och pallar med snörflätade 
sitsar mm. Även försäljning av annat från butiken.
Vägbeskrivning: Från E4: avfarten mot Vimmer
by, tag av direkt till Malmslätt. Krukmakeriet är 
beläget 2–3 km utanför Malmslätt mot Ledberg.

36  
Utställning – Ulrikavävare,  

 Ulrika museum
Kisavägen 18, Ulrika 
Tel: 0142-912 12
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
I år ställer vi ut vävnader och kallar vår utställ
ning  ”ULRIKAVÄVARE”. Vägbeskrivning: Vid 
Ulrika kyrka ta av mot Kisa, efter några hundra 
meter ligger museet på höger sida vid marknads
platsen, snett emot Ulrika skola.

37  Visning av Lillkyrka kyrka
Lillkyrka kyrka och församlingshem, Linghem
Tel: 013-720 06
www.svenskakyrkan.se/akerbo/lillkyrka
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Lillkyrka är Åkerbo församlings minsta kyrka, en 
liten kyrka med stor kulturhistoria. Lördag och 
söndag kl 10 och kl 13 ges guidade visningar av 
kyrkan. Vägbeskrivning: Lillkyrka kyrka ligger 
2 mil nordost om Linköping. Gamla E4:an, 4 km 
norr om Gistad.

38  Visning av Askeby klosterkyrka
Askeby kyrka, Linghem. Tel: 013-23 87 00
www.svenskakyrkan.se/akerbo/askeby-kyrka
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–15.00.
Medeltid i nunnekloster. Den månghundraåriga 
klosterleden sträcker sig förbi Askeby kloster
kyrka. 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 Vårds
bergsrodellen. I samhället på höjden vid skolan 
ligger Askeby klosterkyrka.

39  Visning av Östra Skrukeby kyrka
Östra Skrukeby kyrka, församlingshem, Linghem
Tel: 013-720 06
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Östra Skrukeby kyrka har flera sevärdheter med 
stort kulturhistoriskt värde. Lördag och söndag  
kl 11.30 och 14.30 ges guidade visningar av 
kyrkan. Kaffe och dopp i hembygdsgården. 
Vägbeskrivning: Östra Skrukeby ligger vid Roxen 
mellan Linköping och Norrköping. Från gamla  
E4 finns två skyltade avfarter.

40  Bruksgods i Ledberg
Ledberg fridhem, Linköping. Tel: 072-589 50 68
Öppet lördag 7/9, 10.00–17.00 och söndag 8/9, 
10.00–16.00. På Ledbergs krukmakeri kan du  
titta på keramik, trähantverk och mycket annat.
Vägbeskrivning: Från E4: avfarten mot Vimmerby, 
ta av direkt mot Malmslätt. Krukmakeriet är be
läget 2–3 km utanför Malmslätt mot Ledberg.

Östgötadagarna
www.ostgotadagarna.se

www.facebook.com/ostgotadagarna
#östgötadagarna

176  Stora Björksved gårdsbutik
Stora Björksved, Åtvidaberg 
Tel: 0706-67 94 98
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Stora Björksved lilla fårgård håller öppet i gårds
butiken på lördag och söndag kl 11–17. Lamm
skinn, ullhantverk, lammkött och honung från 
egen produktion. I gårdsbutiken finns även inred
ning och presentartiklar. Under Östgötadagarna, 
även försäljning av fika. Vägbeskrivning: Åk väg 
35 till Röstenskors. Sväng mot Värna. Efter 500 m, 
sväng höger mot Horn. Första gården på vänster 
sida är Stora Björksved.

177  Östgötadagarna hos Ellas  
 Gårdsbutik i Rumma Finnbygget
Rumma Finnbygget, Åtvidaberg 
Tel: 070-244 41 88
Öppet lördag 7/9 10.00–15.00 och söndag 8/9, 
11.00–16.00. Gårdsbutik med kafé och försäljning 
av kött från våra egna får och kaniner. Anka och 
tupp säljs efter tillgång. Andra produkter som 
finns är bl a lamm och fårskinn, samt honung från 
egen bigård. Ponnyridning och tipspromenad,  
samt andra aktiviteter för barn och vuxna. 
Vägbeskrivning: Från E22 kör mot Holmbo till 
Rumma Finnbygget ca 20 km.

178  Industriarvsrundan Kopparvallen
Kopparvallen Åtvidaberg
Tel: 0120-832 23
www.visitatvidaberg.se
Kopparbrytningen i Bersbo och fotboll på Koppar
vallen i Åtvidaberg. Följ med på två spännande 
guidningar om Bergsbruk Bruksanda Bollar och 
Baroner. Bersbo koppargruvor var basen för 
utvecklingen av bruksorten Åtvidaberg där före
tagsledare la grunden för fotbollens roll i industri
historien. Vägbeskrivning: Kör mot Åtvidabergs 
Centrum, följ skyltarna mot Kopparvallen.

179  Industriarvsrundan Bersbo,  
 Åtvidaberg
Bersbo gruvby, Åtvidaberg
Tel: 0120-832 23
www.visitatvidaberg.se
Kopparbrytningen i Bersbo och fotboll på 
Koppar vallen i Åtvidaberg. Följ med på två 
spännande guidningar om Bergsbruk Bruksanda 
Bollar och Baroner. Bersbo koppargruvor var 
basen för utvecklingen av bruksorten Åtvidaberg 
där företagsledare la grunden för fotbollens roll 
i industrihistorien. Vägbeskrivning: Sväng höger 
mot Ekomuseum, samling vid Gruvlaven.

ÖDESHÖG
180  Östgötadagarna på naturum Tåkern
Naturum Tåkern 
Glänås Besöksområde, Väderstad
Tel: 0144-53 51 55
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–17.00.
Gratis entré! Kl 10.15 Dagens Fynd. Utställning 
om Träd. Film om Tåkern. Lördag: kl 9 Guide i 
fågeltornet, kl 10–11.30 Guidning Tåkerns fåglar 
(60/30 kr). Söndag: Kl 10.30 visning, kl 11–12 
Guidning Svampens dag (60/30 kr), kl 13.30 Bild
visning av Gebbe Björkman (60 kr/vuxen), kl 15 
Håva småkryp. Vägbeskrivning: Från E4, tag av i 
Väderstad. Sväng vänster i rondellen och kör mot 
Ödeshög på gamla E4. Tag höger mot Kyleberg 
och naturum Tåkern.

ÅTVIDABERG
168  Bruksmuseet i Överum
Hammarsmedsvägen 1, Överum 
Tel: 0703-57 11 51
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00. Vi 
visar och guidar i en gammal smältsmedja. Före
mål tillverkade vid Överums Bruk från 1700talet 
till i dag. Vi visar filmer och bildspel. Vägbeskriv-
ning: Längs väg 35 mellan Gamleby och Åtvida
berg. I Överum sväng vid skylt till museum, sedan 
höger mot kyrkan. Fortsätt rakt fram. Skyltat från 
väg 35. GPS N 57* 59,237´, E16*19,445`

169  Missmyra Risten Strand
Missmyra Resurscenter, Åtvidaberg
Tel: 0120-500 49, www.missmyra.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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: Om ni kommer 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. GPS: 58.285787, 16.046359

170  Marias Hus
Holmbo Gamla Skola, Åtvidaberg
Tel: 0120-400 80, www.mariashus.com
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Låt dig inspireras i lantlig, rofylld miljö. Vi har hem
inredning, 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.

171  Evas Café
Holmbo Gamla Skola, Åtvidaberg
Tel: 0706-90 37 22, www.mariashus.com
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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.

172  Herrsäter Gårdscafé 
Värna Herrsäter Gård, Åtvidaberg
Tel: 013-571 13, www.herrsater.se
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 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 ryk
ande 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 
tag vänster mot Värna. Kör ca 2 km och ta höger 
mot Bersbo. Sedan skyltat.

173  Möt keramik i gammal fabriksmiljö
Gamla torget, Åtvidaberg 
Tel: 0738-02 25 72
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 10.00–16.00.
Vid gamla torget i Åtvidaberg ligger min keramik
butik. Jag arbetar i lergods och med glasyrerna 
svart och vit. Välkomna till en butik med mycket 
att välja på. Vägbeskrivning: Parkera på Gamla 
torget Åtvidaberg, där ligger butiken.

174  
Skulpturträdgård, ateljé  

 och fotoutställning
Kyrkängsvägen/Oxlabrinken, Björsäter
Tel: 070-773 57 33
Öppet lördag 7/9 och söndag 8/9, 11.00–17.00.
Koppla av bland fruktträd och mina skulpturer i 
vår skulpturträdgård, ateljé och utställningslokal 
i Björsäter. Även min man, Per Erik Gustavsson, 
öppnar dörrar till sin fotogalleri. Om vädret är fint 
har vi kaffeservering i trädgården. Välkommen!
Vägbeskrivning: Vid busshållsplatsen bakom 
kyrkan, kör in på Kyrkängsvägen, följ vägen till 
vänster tills du kommer till skylt  ”Galleri”. Till 
vänster finns parkering.

175  Sjöberga Lanthandel
Kvarnvik Sjöberga, Åtvidaberg
Tel: 0120-400 83, www.sjobergalanthandel.se
Öppet lördag 7/9, 08.00–13.00 och söndag 8/9, 
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.

Besök  
Östgötadagarnas  

hemsida om du  
vill läsa mer om  
deltagarna eller  

få tips på  
trevliga turer.

ostgotadagarna.se


