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Knivmakare Lennart Carlsson fanns på plats i Rönö.

I Ormsätter fick man ta nummerlapp och vänta för att komma in i butiken.

Får det lov att vara en god kalkonkorv?

Välbesökta dagar på Vikbolandet
Mycket folk på landsbygden när Östgötadagarna fyllde 20 år
VIKBOLANDET (LT)

Biltrafiken gick tät på
Vikbolandets vägar när
den tjugonde upplagan
av Östgötadagarna arrangerades den första
helgen i september.
Kalkoner, strutsar och
lingonkakor lockade ut
mängder av besökare
till den östgötska
landsbygden.

Efter fjolårets uppehåll var
det populära konceptet Östgötadagarna tillbaka i år. Den
4-5 september kunde man ge
sig ut på landsbygden och
upptäcka en rad spännande
verksamheter och mysiga
platser som Östergötland har
att erbjuda. Gårdsbutiker,
hembygdsgårdar, matproducenter, gallerier, bondgårdar,
hantverkare och många andra
får möjlighet att visa upp sig
för en till stor del ny målgrupp och särskilt tätt med
medverkande aktörer är det
på Vikbolandet.
Kör man österut från Norrköping duggar utställarna tätt
så fort man kommer utanför
stadsgränsen. Fikabuffé hos
Diversis och keramik på Styrstad kronogård, presentbutik
i Furingstad klockaregård och
café i Stora Agetomta. Utmed
väg 209 ligger loppisarna som
ett pärlband, både hos privatpersoner men även i Östra
Stenby skola och vid Missionshuset i Östra Husby.
Vid Valtersten mellangård
säljs mjöl och äpplen och i
Kuddby kan man besöka
Björkekinds hembygdsmuseum. Zarah Leander, Mauritzberg, tomater, plantskola
och konsthantverk, utbudet
är stort och varierat och det
finns något som passar de
flesta.

Familjefesten på Visätter gård lockade mycket folk.

Några av aktörerna under

Östgötadagarna är mer familjevänliga än andra. Dit kan
exempelvis Visätter kalkongård räknas. Förutom matservering, försäljning och trubadur kan man bland annat titta på alpackor och kor, och
till och med följa med på en
helikoptertur.
Besökarna är många och

Att titta på strutsarna var ett uppskattat nöje hos Vikbolandsstruts.

det krävs vakter och uppstyrd
parkering för att in- och utfart ska löpa smidigt.
Även hos Vikbolandsstruts
en bit bort är det många bilar och besökare att hålla ordning på. Barnen kan titta på

de stora fåglarna med sina
långa halsar innan de sätter
tänderna i en smarrig strutsburgare. Köerna ringlar långa
till såväl servering som butik,
delvis beroende på den strålande sensommarvädret men

också på grund av ett uppdämt behov av att komma ut
på olika arrangemang efter ett
år med nedstängningar och
restriktioner. Men ingen coronaabstinens skulle locka ut
så mycket folk som detta om

det i grunden inte fanns ett
egenvärde i Östgötadagarnas
upplägg med härlig östgötanatur och högkvalitativa lokalproducenter.
Östergötlands landskapsrätt är raggmunk och det har
Stegeborgsgården tagit fasta
på, och satsar stort på denna
rätt. Dock inte tillräckligt
stort för raggmunken tar slut
redan tidigt på lördagen och
efter det får hungriga matgäster vara utan.
En bit österut, i Rönö byg-

degård, är grillen igång, men
även där är det stor åtgång på
något att stoppa i magen. Inne i lokalen anordnas en liten
marknad med bland annat
knivar och kläder, och där

finns även ett café där man
kan äta årets östgötabakverk
som är en knaprig lingonkaka.
Mer mat blir det på Ormsätter där Vikbolandets Hjort
& Vilt grillar såväl hjortkorv
som älgburgare. Kön till butiken är lång men till food
trucken går det snabbare.
När Östgötadagarna var
slut kunde Vikbolandets utställare räkna in en stor
mängd besökare, och håller
det intresset i sig även under
det övriga året går den östgötska landsbygden en ljus
framtid till mötes.
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