– dalfolkets historiska vandringsvägar

KALLELSE

Snart
är det
vår!

S

ÖNDAGEN DEN 26 MARS
är datum för 2017 års
årsmöte i Föreningen
Dalkarlsvägen. Direkt efter själva
årsmötesförhandlingarna blir
det information om kommande
vandringar – närmast
Tredagarsvandringen 2017 och
2018 års Storvandring – samt
möjlighet att ställa frågor om
föreningens verksamhet.
4 Tid: 26 mars, 14:00
4 Plats: Kristinegården,
Kristinegatan 11, Falun
Välkommen!

Vandra i
bruksmiljö
En Tredagarsvandring under
Kristi himmelfärd ojämna år, de
år när det inte är Storvandring,
är numera en etablerad tradition.
Vi brukar vandra torsdag–lördag
under den helgen.
2017 kommer inte att vara
något undantag. Vill man gå en
eller annan delsträcka går det
förstås också bra.

I

till årsmöte

Bli medlem!

Leif Kratz, en trogen veteran i föreningen Dalkarlsvägen.

år går alltså Tredagarsvandringen 25–27 maj. Det är alltså den sistnämnda sträckningen som
Något av en tradition har det också blivit att är Vandring i bruksmiljö.
– Det är en varierad och väldigt ﬁn väg
Tredagars genomförs utanför Dalkarlsvägen
och årets vandring kommer mycket riktigt att med stigar och grusvägar och lite, oundviklig,
ha en ny, spännande sträckning. Vandring i asfalt. En intressant led med vackra miljöer och
bruksmiljö innebär att vi startar i Husby med åtskilliga sevärdheter, säger Jan-Olof.
För varje ny vandring lär vi och tar intryck
ﬁnal på andra sidan Dalgränsen i Storvik.
–Vi kommer att gå utefter den ena av de och en sak som vi tänkt på den här gången är
just variation av vägen och att göra
två urgamla huvudvägarna mellan Dalarna
etapperna lagom långa. De är alla
och Gävle, berättar Jan-Olof Montelius,
mellan 20 och 24 km långa. Vår
ordförande i Föreningen Dalkarlsvägen.
kvartermästare Lennart Hökpers har
Långt ifrån alla herrarbetsvandringar
gick ju till Stockholm. Andra större städer Jan-Olof Montelius gjort ett jättejobb och har hittat mycket
bra lösningar vad gäller mat och logi.
där arbete fanns, som Uppsala, Västerås och
– Det kommer att bli en riktigt ﬁn vandring,
Gävle, var också vanliga vandringsmål.
Till Gävle har sedan urminnes tider funnits så boka redan nu Kristi Himmelfärdshelgen för
två vägar från Dalarna: den norra sträckningen Tredagarsvandringen, säger Jan-Olof. Och håll
som gick över Svärdsjö, Lumsheden, Åshammar utkik på vår Facebook-sida där det efter hand
mot Kungsgården och den södra leden gick över kommer mer information.
En mer detaljerad beskrivning av TreHusby och Stjärnsund.
dagarsvandringen ﬁnns på sista sidan.

Om du inte redan är medlem i
Föreningen Dalkarlsvägen är det
hög tid att bli det. Som medlem
stödjer du föreningens verksamhet
och bidrar till att vi kan genomföra
våra vandringar och jobbet med
att hålla leden från Siljansbygden
till Stockholm uppmärkt och i
gott skick. Du har också en viktig
fördel av att vara med i föreningen
– som medlem har du förtur
framför icke medlemmar till plats
och logi i den mån det blir trångt
på Storvandring eller andra av
våra arrangemang.
4 Medlemsavgift 2017: 100 kr
4 Bg: 52-74-4505
Ange namn, adress, tel.nr, e-post

Följ oss på
Facebook
Bästa sättet att få nyheter om
Föreningen Dalkarlsvägen,
om kommande vandringar
och andra nyheter, är att
följa oss på Facebook
eller via vår hemsida

Magnetskyltar
Som ett led i vår marknadsföring
har vi tagit fram ett antal skyltar
med föreningens logotyp.

Sara från Sollerön

Skyltarna är magnetiska och
fäster enkelt på framdörrarna
på bildörrar, formatet är 90x20
cm vilket betyder att de passar
såväl personbilar som minibussar.
Under vandringarna ska
skyltarna sitta på föreningens
transportfordon, men mellan
varven är det bra om de sätts i
arbete på andra bilar.
Magnetskyltarna ﬁnns hos
Lennart Hökpers.
Ta kontakt med honom om du
tycker att din bil skulle vara en
bra reklampelare för Föreningen
Dalkarlsvägen.

4hokpers_lennart@hotmail.com
4073-391 27 69

Vikmuggar och
tygmärken
Vikmuggar och tygmärken.
En pin! Eller kanske en keps!
Då och då
kommer
önskemål
från
vandrarna
om olika
souvenirer från
vandringen.
Vi arbetar därför med att ta
fram ett antal proﬁlprodukter
med Dalkarlsvägen logotyp.
– Vi börjar försiktigt, säger
föreningens sekreterare Tina
Westerlund, med ett tygmärke
att sy fast på ryggsäck eller jacka
och en så kallad vikmugg att ha i
ryggan. På det sätter slipper vi de
miljöovänliga plastmuggarna vid
kaﬀerasterna.
– Slår det väl ut kanske vi
fortsätter med ytterligare någon
proﬁlgrej. Många vill ju som sagt
gärna ha något minne – annat än
skavsår – från sin vandring.

Här är gänget som drastiskt sänkte medelåldern på deltagarna i 2016 års Storvandring.
Fr v Anna-Karin Jansson, Borlänge, 22, Alfred Varghans, Leksand, 23, och Sara Halvarsson, Sollerön, 21.
Alla tre hade ambitioner att gå hela vägen från sina respektive startorter.

Mest ros – lite ris – om Storvandringen
Vandrarna var nöjda – mycket nöjda
till och med – med Storvandringen
2016. Det visar den vanliga enkäten
med utvärdering som gjordes direkt
efter vandringen. Av 38 svarande var 31
mycket nöjda med sin upplevelse och
kunde tänka sig att gå igen, 5 var ganska
nöjda – bara en av de svarande var mätt
på Storvandringar.
Liksom vid tidigare utvärderingar är det service,
mat, logi och transporter – allt det som hör
till arrangemanget – som vandrarna är mest
nöjda med. Men det ﬁnns också annat: kartorna
tillhör det som uppskattades, liksom trevligt
sällskap och kamratskap på vägen. Till och med
vädret var till belåtenhet!
– Det är roligt att så många är så väldigt nöjda
med så mycket kringarrangemang, det är en
uppmuntran för alla oss som arbetar med

vandringarna och inspirerar oss att fortsätta slipa
på våra guldkorn, säger storvandringsledaren Per
Gilén som sammanställt utvärderingen.
Viktigt i enkäten är ju vad vandrarna är
mindre nöjda med: arrangemanget har blivit lite
för stort, urspungssyftet har gått förlorat. ännu
bättre ledmarkering önskas samt att stress var ett
problem. Tidsangivelserna upplevdes som alltför
optimistiska, det blev ibland bråttom till vissa
etappmål. Mer information, både på Facebook
och hemsida, är också ett återkommande
önskemål.
– Vi gör enkäten för att vi vill ha synpunkter
som vi tar till oss och funderar över allt som
kommer fram. Klart är att vi behöver arbeta för
att minska stressen.
Dalkarlsvägskåsa är på gång och ett häfte med
visor för allsång på avslutningskvällen kommer
det att bli, säger Per Gilén!

gick hela vägen
Långvandrarnas medelålder är hög. Inget konstigt med det – det krävs mer
uthållighet än kraft om man ska gå riktigt långt. Men senaste Storvandringen ﬁck en
välkommen förnyelse när tre ungdomar, oberoende av varandra, hade bestämt sig för
att gå. Och dessutom hela vägen. En av dem var Sara Halvarsson från Sollerön.

F

rågan är hur kommer en 21-åring på att
delta i en Storvandring?
– Det var min bästa kompis mamma
som hade gått några etapper på tidigare
vandringar och hon tyckte absolut att jag skulle
gå, förklarar Sara och skrattar. Och eftersom jag
hade tid, så tänkte jag «varför inte?». Och det
blev mycket riktigt en upplevelse.
– Det var en fantastisk känsla att få pressa sig
till det yttersta. Kroppen ﬁck uppleva så mycket.
Och även huvudet för den delen. Sara hade
misstänkt att det möjligen skulle kunna bli lite
långtråkigt bitvis att gå så långt och så länge,
men så blev det inte.
– Nä, verkligen inte, säger hon med
eftertryck.
Det var intryck hela tiden, mycket att titta på
(det var absolut vackrast här uppe i Dalarna).
Spelmän som underhöll vid ﬁkapauser. Att få gå
i eget tempo och göra nya bekantskaper.
– Det var häftigt. Det var ett så fantastiskt
pådrag, beundransvärt välarrangerat. Det
kommer jag att bära med mig.
Planen var att gå hela sträckan och det höll
länge. Problem med tånaglar och fötter efter
en handfull etapper löstes först genom byte till
andra skor och sedan sandaler.

– Jag gick nog sex mil i mina Birkenstocksandaler.
Men i Altuna knäcktes hon av värmen och
kollapsade. Att bryta var det dock aldrig tal om.
Med lite assistans av bilskjuts och lånecykel
hängde Sara Halvarsson med och iförd Moradräkten kunde hon gå sista sträckan och vara
med på ﬁnalen på Stortorget i Stockholm.
Sara har arbetat som sommarguide på
Zorns Gammelgård i Mora och hon tycker att
vandringen har givit perspektiv även åt det, Zorns
mor tillhörde ju dem som gick på arbetsvandring
– inte för nöjes skull och inte hade hon några
Gore-Tex-kängor.
Vill klara en Storvandring till
Är Sara botad för all framtid för Storvandringar
nu?
Inte alls, försäkrar hon. Dock blir det nog inte
2018 för just nu studerar Sara orientalistik och
arabiska vid Uppsala Universitet och det är svårt
med tiden.
– Men jag har revanschlust, jag skulle vilja
klara en hel Storvandring en gång.
Välkommen tillbaka Sara! Och ta gärna med
dig kompisarna! Det behövs föryngring i leden.

Veteraner premierades
Duktiga funktionärer är en av Föreningen
Dalkarlsvägens verkliga styrkor – de som
ställer upp och jobbar, kör, ﬁxar, ordnar, bär
och servar. Utan dem skulle inga vandringar
kunna genomföras. I samband med 2016 år sista
styrelsemöte avtackades ett antal av föreningens
veteraner som med ålderns rätt beslutat sig för
att sätta punkt för sina insatser.
Nio trogna tackades å det varmaste för sina
insatser genom årens vandringar med varma
applåder, en bok om vägar och en Riksmarschnål
från beredskapstiden.

Låt inte de allra snabbaste vandrarna sätta ribban!
Huvudsakligen lovord i den enkät som gjorts – ﬂest
kvinnor svarade; 26 av 38 ifyllare .

HÅKAN HAMMAR • LEIF KRATZ •
TORSTEN JOHANSSON •
TORSTEN BODIN •
KJELL FRIEDNER • STIG FORSLING •
ROLAND HAGLUND • HÅKAN HAMMAR •
BERNDT WAHLGREN •

Funktionärer sökes!
En Storvandring är ingenting
som gör sig själv och mycket
förberedelser krävs. De har redan
börjat inför Storvandring i maj
2018 .
En prioriterad uppgift är att
fylla upp i ledet av funktionärer
– många har aviserat att de med
ålderns rätt inte kommer att vara
med nästa gång.
Vi behöver etappansvariga på
några delsträckor och inte minst
saknas det en skattmästare efter
Håkan Hammar.
Skattmästaren sköter ekonomi
och pengar under vandringen, en
viktig funktion utan vilken det
svårligen går att genomföra våra
större vandringar.
I uppgiften ingår till exempel:
• ta emot anmälningsavgifter
• betala mat- och logifakturor
löpande under vandringen
• sköta kontantkassan
• göra en ekonomisk
sammanställning efter
avslutad vandring
Är du den nya skattmästaren
eller vill du vara med och
jobba med något annat
under vandringarna? Hör av
dig till Jan-Olof Montelius:
info@dalkarlsvagen.se

Vårvandra till Bjurs
Det kommer förstås också att
bli en vårvandring mellan Falun
och Bjursås även i år, trots
Tredagarsvandringen.
– Vår- och höstvandringarna
har blivit något av en tradition,
säger Jan-Olof Montelius,
och det är roligt att kunna
upprätthålla den.
Många tycker att de två milen
mellan Falun och Bjursås är
en alldeles lagom dagsetapp,
intressant är att deltagandet från
gång till gång varierar kraftigt.
– Höstvandringen 2016 var
vi sju tappra som gick, andra år
har vi kunnat vara uppemot 50
deltagare, säger Jan-Olof.
4Tid: Söndag 23 april
4Start: Stennäset, Falun 09:00
4Vandringen kostar 50 kr
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NOTISER

Etappfoldrar

Kratte masugn

Dag 1

Torsdag 25 maj

Vi startar från Husby kyrka och går söderut
med utsikt över kungsgårdarna Husby och
Näs på andra sidan Dalälven. Vägen går förbi
Duvåker och Flinesjön och här går vi faktiskt ett
litet stycke på Dalkarlsvägen. Efter det historiskt
intressanta Kloster med herrgård och ruinen
av Gudberga kloster, en gång i tiden Sveriges
nordligaste kloster, grundat 1477.
Därifrån följer vi Drottning Kristinas väg ända
fram till Stjärnsund, där vi äter på herrgården
och bor i församlingshemmet och Folkets Hus.
Etapplängd: 20 km
Etappansvarig: Laila Danielsson

Dag 2

Fredag 26 maj

Från Stjärnsund vandrar vi vägen till Stigsbo
och passerar landskapsgränsen till Gästrikland.
Vi följer Gästrikeleden till Kratte masugn, med
anor från 1500-talet. Vi passerar förbi Torshyttan
och kommer fram till Hästbo som ligger strax
söder om Torsåker. På bygdegården i Hästbo
övernattar vi.
Etapplängd: 23 km
Etappansvarig: Per Gilén

Dag 3

Lördag 27 maj

Från Hästbo går vi förbi Åsmundshyttan och en
bit längre bort Prästhyttan. Vi passerar Torsåker
och går på småvägar via Sotarskär fram till bruket
i Gästrike-Hammarby med sin intressanta miljö.
Därifrån vidare till Storvik. Från Storviks station
går tågtraﬁk till Falun.
Etapplängd: 24 km
Etappansvarig: Jan-Olof Montelius

4
Storviks järnvägsstation

Kostnad för dagsvandring är 200 kr, övernattning 200 kr.
Håll utkik på dalkarlsvagen.se och vår Facebooksida
för uppgifter om anmälan och övriga kostnader.

Informationsmöten
Som vanligt håller Föreningen Dalkarlsvägen ett
antal informationsmöten inför årets vandring.
Mötena fyller lite olika funktioner och har
därför varierande upplägg, men de är alla till
för att sprida information dels om den aktuella
vandringen men också om föreningen och vår
verksamhet.
Det första informationsmötet hölls torsdagen
den 26 januari i Stjärnsunds herrgård och
lockade många besökare från trakten som ville

i

veta mer om våra vandringar i allmänhet och
Tredagars i synnerhet.
Måndagen den 13 februari var det ett motsvarade
info-möte i Hästbo bygdegård. Och söndagen den
26 mars, direkt efter årsmötet (cirka 15:00) blir det
information på Kristinegården i Falun.
Ett bra tillfälle att komma och ställa frågor
– eller lämna synpunkter – även för den som är
van vandrare.

dalkarlsvagen.se |info@dalkarlsvagen.se |070-322 81 26

Föreningen Dalkarlsvägen
har tagit fram en serie
foldrar, en för varje etapp
– 13 stycken inalles. Leden
startar ju nu både från
Orsa, Mora och Leksand.
Foldrarna har en enkel karta
samt vägbeskrivning med
sevärdheter. Använd som
inspiration för den som vill gå
på egen hand, under vandring
gärna som komplement till
en mer detaljerad karta.
Finns på Turistbyrån i Falun
eller om man hör av sig till
info@dalkarlsvagen.se.

Kartorna som app
Numera ﬁnns också de 13 kartorna
över Dalkarlsvägen i appen
Maprika – om du har en Iphone.
Kartan kommer upp automatiskt
om man beﬁnner sig inom
kartområdet för respektive etapp.
Appen togs fram av en person
som vill cykla Dalkarlsvägen i år
och det har förstås även vi vandrare
stor glädje av.
Tack för appen!
Alla etappkartor ﬁnns också på
dalkarlsvägen.se.
STYRELSE
Jan-Olof Montelius |ordf |Falun
Laila Danielsson |vice ordf |Garpenberg
Tina Westerlund |sekr |Falun
Per Gilén |Falun
Christer Anderssén |Gagnef
Jon Bodin |Säter
Jan-Olof Dahlström |Bjursås
Lennart Hökpers |Falun
Birgitta Klahr |Falun
Berit Haglund |Falun
Anders «Sladden» Westerberg |Säter

KONTAKT

4info@dalkarlsvagen.se
4Jan-Olof Montelius |070-322 81 26

texter TINA WESTERLUND foto JAN-OLOF MONTELIUS, TINA WESTERLUND layout EVA TÄGTSTRÖM

tryck STRÅLINS

