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TREDAGARSVANDRINGEN 2019 
 

 

2. Etappinformation Säter – Vibberbo, fredag 31 maj 2019 

 
Etappansvarig och vandringsledare: Hans Alfon, 070-259 45 55 

   Jan-Olof Montelius, 070-854 99 33 

Kvartermästare (med hjärtstarter): Lennart Hökpers (FM minibuss) 073-391 27 69  

Följebil 1:   Christer Anderssén, 070-681 90 92  

Sjukvård:   Laila Danielsson, 070-372 46 52 

Sladd:   Jon Bodin, 070-628 47 46   

 

Kartor 

Lantmäteriet, terrängkartan, Kartblad 639 Falun. 

Läs kartan! Blåvit snitsel med DKV:s logga finns längs vägen, dock inte så många att man bara 

kan följa snitslarna. 

 

Morgontider Säter 31 maj 

0700-800 Frukost i Coriandergården 

0730 – 0815 Incheckning kyrkplan/vapenhuset, Säters kyrka. Packning i lastbilen  

Beställning lunch 1.6 

0830 – 0845 Korum, Säters kyrka. Fanvakt Kungl Dalregementets fana 

0845 – 0855 Information om dagens etapp 

0900 Start dagens etapp 

 

Kontroller/Hållpunkter 

Plats  Avstånd Tider Ansvarig/Anmärkning 

Nedre Stubbersbo   2,5 km 

Klacken    5,0 km 

Nyvalla    8,5 km  Vatten 

Österby  14,0 km 1100-1300 Lunch, vatten, toa vid rastplatsen 

Bergbacken  18,0 km 

Vägövergång lv 270   Flaggvakt, vatten 

Älvnäs  24,0 km 

Vibberbo  27,0 km  

 

Tider och aktiviteter Vibberbo 

Förläggning 

Loge, på Peder Svenssons gård 

Sanitet 

Begränsad tillgång på dusch (spar på varmvattnet!) 

Sjukvård/Massage 

Massage Aqua-Jorinda/Regina Siuavatti 

Förplägnad  

Alla som inte beställt måltider tidigare (gäller1.6) beställs och betalas vid incheckning på 

morgonen 

kl 1130-1300 Lunch 30.5 65:- st Österby, pastasallad  

kl 1800-2000 Middag 30.5 100:- pp Bystugan 

kl 0700-0800 Frukost 31.5 65:- pp Bystugan  

 

Kultur/Information 

Info om Vibberbo och Peder Svensson. 
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Vägbeskrivning 

Etapp 2 
 

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

Vibberbo. Vandringen går på småvägar via Sördalen (Konsthjulet), Knutsbo, Nedre Stubbersbo, 

Långbergsvägen, Klacken. Mellan Klacken och Pungmakarbo asfaltsväg. Äldsta vägen söder om 

Klacken. Vidare på sandig hedväg längs ”Kungsvägen”, till Nyvalla. Stig parallellt med gamla rv 

70, stig mot enskilda vägen mot Viggesnäs. Förbi Viggesnäs och på åkervägen över åkrarna. 

Lokalvägen närmast sjön. Åkerren mot vägen mot Österby, lunch (toa på rastplatsen, gå på utsidan 

av länsvägen). Från Österby vandring längs småvägar via Bergbacken till Hamre. Vandring längs 

med motorbanan. Obs passage över trafikerade länsväg 270. Vidare via Älvnäs och passage över 

Dalälven fram till Vibberbo bystuga. Smal bro. 

Även denna sträcka är lättgången. Inga större berg passeras. Mestadels grusväg och skogsvägar. 

Socknarna Säter och Hedemora passeras. 

 

Säter stad 
Före staden fanns en kungsgård på platsen, och redan 1619 anlades ett s.k. garmakeri (kopparraffinaderi), 1624 ett 

kopparmyntverk som 1637 flyttades till Avesta. Säter fick stadsprivilegier 1642. Trots bergsnäringarnas starka 

utveckling var Säter en småstad med ca 500 inv. ännu vid 1800-talets början. 

Säterdalen 
Säterdalen är ett c:a 5 km långt ravinsystem och är med sina branta sluttningar unikt för Sverige. Ljusterån har under 

mycket lång tid utnyttjats för kraftändamål. Flera smedjor och bruk har funnits i dalen. 1619 anlades ett s.k. garverk 

för rening av kopparmalmen från gruvan i Falun. I Säterdalen byggdes också Sveriges första kopparmyntverk. Rester 

av dammar och grunder finns ännu kvar, även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk tidigare. Gruvkonsten - 

"Säterkonsta", belägen i Sördalen, betraktades under 1700-talet som ett av Dalarnas sju underverk. Gruvkonsten 

överförde via ett vattenhjul kraft till Bispbergs gruva. Konsthuset med det 8,6 meter i diameter stora hjulet och en bit 

av stånggången återskapades 1998. 

Pungmakarbo 
Den gamla sockengränsen, före 1636, mellan (Stora) Tuna och Hedemora socknar passeras mellan Klacken och 

Pungmakarbo. Vandring på den äldsta vägen, söder om Pungmakarbo. Byn är känd för E A Karlfeldts dikt 

”Pungmakarbo” 1898. Namnet kommer troligen av att en pungmakare har bott där och som tillverkade krutpungar till 

den indelta armén. 

Kungsvägen 
ett mycket vackert vägparti över tallheden. Vägsträckning har förmodligen minst medeltida anor. ”Kungsvägen” till 

Västerby strax norr om Hedemora. Om vägen mellan Säter och Hedemora skriver Hülphers 1757 ”Wägen här emellan 

består af fin sand och är rätt beswärlig…Wid Westerby träffades stora Fahlu-wägen”. 

Österby 
Omnämnd första gången 1405. Någonstans mellan Österby och Mälby skall, enligt Hülphers 1757, ett slag ha 

utkämpats mellan dalkarlarna och kung Kristian II:s unionsarmé. 

Martin Matsbo (1911-2002) svensk skidåkare var från Österby. Matsbo tog tre brons i svenska stafettlag vid OS 1936 

samt VM 1935 och 1938. Guld 17 km Holmenkollen 1937 och en rad SM-segrar. Han började med att göra sin egen 

valla hemma i Österby. 1942 tog Astra över verksamheten med Matsbo som testare. Vallan introducerades 1946 under 

namnet Swix. Senare flyttades verksamheten till Norge. Så Swixvallan har alltså sina rötter i Österby!   

Minnessten brobygge 
På vägen mot Älvnäs minnessten vid bro över bäck med texten ”Påfyldt af länsman S Flodström på egen bekostnad 

1880”. 

Bro över Dalälven 
Strax söder om nuvarande bron fanns tidigare ett färjeställe, som ersattes av flottbro omkr 1884. Flottbron revs 1933 

och ersattes av bro över Dalälven. På den gamla vägen från färjeläget mot Vikbyn finns en milstolpe 1866. 
Vibberbo 
Äldsta belägg: Wibyornabodhum 1450. På vårvintern 1521 besegrade dalkarlarna under befäl av Peder Svensson 

Kristian II:s unionsarmé (”danskarna) vid Brunnbäcks färja. Peder Svensson kom från Vibberbo. Hans ättlingar bor 

ännu kvar där. En minnessten restes 1922 i Hedemora. Vibberbo är mycket rikt på lämningar efter bergshanteringen. 

Här låg Olshytte stålverk, som besöktes av både Polhem och Linné.  

På platsen för Vibberbo bystuga (fd baptistkapell) låg tidigare ett soldattorp. Grytnäs socken roterades från 1682 

under Överstelöjtnantens (senare Folkare kompani), Kungl. Västmanlands regemente.  

År 2021 planeras ett större evenemang till minne av denna händelse som lade grunden till nationalstaten Sverige. 

Föreningen Dalkarlsvägen kommer då att arrangera en vandring från Ovansiljan till Brunnbäcksmonumentet. 

Kommuner och hembygdsföreningar längs vägen är redan engagerade, liksom Försvarsmakten. Avesta kommun står 

som värd för aktiviteterna vid Brunnbäck. 

 


