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Tredagarsvandringen 2019, ”Vandring i Österbergslagen” 

Kort beskrivning 
 

Årets Tredagarsvandring ”Vandring i Österbergslagen”, äger rum 30 maj – 1 juni. 

 

Vägen är lättgången, en del asfalt, men också mycket grusväg och stigar. Inga större berg 

passeras. Vägen är snitslad med blåvita snitslar, märkt ”Dalkarlsvägen” och föreningens 

logga, korslagda dalpilar. En ”sladd” kommer att gå sist. Medtag gärna egna kartor. 

Förenklade kartskisser kommer att utdelas vid start. Läs kartan och förlita dig inte bara på 

snitslarna.   

 

Vandringen sker på eget ansvar. En del av etapperna går längs vägar där biltrafik 

förekommer. Medtag därför egen reflexväst. Aktuella telefonnummer för kontakt med 

vandringsledningen kommer att utdelas vid start varje morgon. Föreningen Dalkarlsvägen har 

genom Sveriges Hembygdsförbund en allmän försäkring för deltagare i denna vandring. 

Föreningen håller med lastbil som transporterar tung packning. Du behöver bara bära med dig 

det du anser dig behöva under dagen. Föreningen tillhandahåller även madrasser, så du slipper 

sova på ett tunt liggunderlag. Förläggningen sker på golv i gemensam sovsal. 

 

Kom i tid, incheckning och anmälan från 07.30. Medtag kontanter för betalning eller swisha. 

Start varje dag kl 08.30. 

Priser och matbeställningar, se anmälningsblanketter på hemsidan. Eventuella matallergier, 

vegetarisk kost etc, anmäls i samband med måltidsbeställning. Korum börjar 08.30 med 

efterföljande information. Därefter sker starten direkt, varför man innan dess skall ha anmält 

sig och checkat in. Anmälan om lunch görs helst i förväg via anmälningsblankett vid starten. 

Middag är i första hand till för vandrare som avser att övernatta.  

  

Vätskestationer kommer att finnas längs vägen. Hur många, beror på temperaturen. 

Information om platser meddelas vid start.  

  

Hundar och andra djur får gärna medtas. Hundar skall hållas kopplade. Vandringsledningen 

kan ej åta sig att transportera trötta djur, utom i akuta fall. Hundar (och i förekommande fall 

andra djur) kan ej övernatta inomhus, utan här gäller tältförläggning. Det är inga problem att 

tälta i anslutning till etappmålen.  

 

Vandrarna förväntas att själva tas sig till och från start och etappmål. Eftersom vandringen 

sker i anslutning till Kristi Himmelfärdshelgen är inte kollektivtrafiken alltför tät. Se mer info 

på annan plats på hemsidan. 

 

  



Etapp 1, Torsdag 30 maj 

Frostbrunnsdalen/Stora Tuna kyrka – Säter, Coriandergården, c:a 25 km 

Etappansvarig: Jon Bodin, 070-628 47 46. Kartblad: Terrängkartan 638 Borlänge, 639 Falun. 

 

Från 07.30 Anmälan och incheckning. 

Samling i Frostbrunnsdalen (mitt mot Stora Tuna kyrka), där korum, registrering mm sker. 

Hänvisning finns uppe på kyrkplan.  

 

Första dagens etapp följer fram till Gustafs den väg som vandrades vid 2013 års 

Tredagarsvandring. Vandringen fram till Gustafs går på asfalt, på framförallt cykelvägar och 

följer gamla huvudvägen, senare riksvägen, genom byarna Romme, med Kungl. 

Dalregementets forna mötesplats Rommehed, Sör Romme, Övre Svärdsjö, Naglarby fram till 

Gustafs kyrka. Vid Gustaf kyrka lämnas den gamla riksvägen och vandringen går vidare över 

åkervägar till Solvarbo. Då slipper man asfalt och biltrafiken. Lunch i Solvarbo bystuga. Efter 

Solvarbo går vandringen vidare på den riktigt gamla huvudvägen till övergången av Ljusterån. 

Grusväg fram till Mårtensgård. Vid vägskälet där, sväng till höger (söderut) ner mot 

Säterdalen. Passera över Ljusterån, branta backar ner och upp från Ljusterån. Därefter in mot 

Säter och Församlingshemmet Coriandergården och förläggning. Gemensam middag på en 

restaurang. 

 

Etapp 2, Fredag 31 maj 

Säter – Vibberbo, bystugan, c:a 25 km 

Etappansvarig: Hans Alfon 070-259 45 55. Kartblad: Terrängkartan 639 Falun. 

Från 07.30 Anmälan och incheckning vid Säters kyrka. Korum och info. 

 

Även denna sträcka är lättgången. Inga större berg att passera. Mestadels grusväg och 

skogsvägar.  

 

Vandring ut från Säter på asfalt. Därefter i stort sett grusvägar och småvägar fram till 

etappmålet Vibberbo. Fortsatt vandring via vägen mot Sördalen (Konsthjulet), Knutsbo, 

Nedre Stubbersbo, Karlsgårdarna, Klacken. Mellan Klacken och Pungmakarbo asfaltsväg. 

Vandring på sandig hedväg längs ”Kungsvägen”, till Nyvalla.  Från Nyvalla till Hjulbacka, 

asfaltsväg. Därefter småvägar längs södra sidan av sjön Viggen till Österby, där lunch 

serveras. Därefter fortsatt vandring längs småvägar via Bergbacken till Hamre. Vandring 

längs med motorbanan, vidare via Älvnäs och passage över Dalälven fram till Vibberbo 

bystuga. Förläggning och middag. (Passagen längs Viggens sydsida är ännu icke i detalj rekad 

om det går att ta sig fram där. Ev. blir det en kringgående rörelse via Västerby). 

 

Etapp 3, Lördag 1 juni 

Vibberbo, bystugan – Grytnäs hembygdsgård, c:a 22 km 

Etappansvarig: Laila Danielsson 070-372 46 52. Kartblad: Terrängkartan 639 Falun, 629 

Avesta. 

Från 07.30 Anmälan och incheckning vid Vibberbo bystuga. Korum och info. 

Även denna etapp går i huvudsak på småvägar, grus, och en del skogsstig. Några backar längs 

vägen, men i huvudsak ganska plan. Vandringsvägen går i många stycken längs bergskanten. 

Från Vibberbo via Trollbo till Sörbo. Strax söder om Sörbo följer vi den äldsta väglinjen, som 

går en bit upp i berget mot Jönvik. Därefter småvägar via Bengtstorpet, Garphyttan till 

Stusshyttan. Därefter skogsväg mot Knutsbo och vidare via Slogmossen till Grytnäs 

hembygdsgård. Där finns det servering. Lunchpack kommer att finnas längs vägen. 

 

En mer detaljerad beskrivning kommer. Inför start av varje etapp kommer enkel karta och 

detaljerad vägbeskrivning att delas ut.   


