Föreningen Dalkarlsvägen, verksamhetsberättelse 2019
Vid årsmötet 2019-03-04 valdes följande:
Ordförande för verksamhetsåret 2019 Jan-Olof Montelius, Falun, omval.
Styrelseledamöter för verksamhetsåren 2019-2021
Per Gilén, Falun och Lennart Hökpers, Gävle, omval.
(Laila Danielsson, Garpenberg; Jan-Olof Dahlström, Bjursås; Jon Bodin, Säter, valda för perioden 2018-2020).
Ersättare för verksamhetsåren 2019-2021
Birgitta Klahr, Falun; Berit Haglund, Falun och Christer Anderssén, Gagnef, samtliga omval
samt Hans Alfon, Enviken och Peter Billing, Falun, nyval.
(Anders Westerberg, Säter; Lars Astgård, Falun, valda för perioden 2018-2020).
Revisorer för verksamhetsåren 2019 Håkan Hammar och Torsten Johansson (omval) samt
revisorssuppleant Stig Meiton (omval).
Valberedning Kus Kari Nissniss (omval, sammankallande), och Elisabeth Gilén (omval).
Styrelsen konstituerade sig själv. Vice ordf. Laila Danielsson, sekreterare Per Gilén. Ordf. har
upprätthållit kassörssysslan. Styrelsen har under året haft nio sammanträden. Styrelsen har vid
de flesta sammanträden varit förstärkt med olika funktionärer från 2018 års Storvandring.
Föreningen är ansluten till Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund.
Antal medlemmar 31.12 2019: 94 st. (2018: 101 medlemmar)
Årets resultat + 22.890,48, vilket är mycket glädjande med tanke på 2018 års förlust. Föreningen behöver dock bygga upp kapitalet ytterligare, för att kunna genomföra vandringar även
i framtiden. I övrigt hänvisas till resultaträkningen. Föreningen är ansluten till Swish (123 352
71 57).
Arbetet har till stor del kretsat kring förberedelserna och genomförandet av årets Tredagarsvandring, samt under hösten planering inför 2020 års Storvandring.
Tredagarsvandringen 2019
2019 års Tredagarsvandring ”Vandring i Österbergslagen” ägde rum 30 maj-1 juni Vädret
varierade de tre dagarna, solsken, mulet och ihållande regn. C:a 50 vandrare var anmälda hela
vägen.
Etapp 1: St Tuna kyrka-Säter (Församlingshemmet) c:a 25 km. Vandringen startade i Frostbrunnsdalen. Efter inledande korum och musik av Stora Tuna spelmanslag vandrade skaran
iväg, c:a 70 vandrare. Första etappen var lika som 2013 års vandring. Fikarast i Naglarby
bystuga och lunch i Solvarbo bystuga. Förläggning i Säters församlingshem, Coriandergården.
Jon Bodin guidade vandrarna genom Säter på väg till kvällens middag på restaurang i staden.
Etapp 2: Säters kyrka-Vibberbo bystuga, c:a 25 km. Start med högtidligt korum i Säters
kyrka. Kungl. Dalregementets fana fördes in i kyrkan av reglementsenlig officervakt. Ett antal
hemvärnssoldater deltog och genomförde årets Soldatprov på sträckan. Sol hela dagen. C:a 60
vandrare startade. Jon Bodin fortsatte sin kulturhistoriska guidning på vägen ut från Säter.
Lunch intog vid sjön Viggen i Österby, där byborna hade dukat upp mat i ett tält och musikunderhållning av några bybor. Etappmål var Vibberbo bystuga. Vibberbo var vald eftersom
Gustav Vasas härförare vid slaget vid Brunnbäck 1921 Peder Svensson kom från byn. 2021
års vandring kommer också passera Vibberbo. Förläggning skedde i en lada, på den gård som
hade tillhört Peder Svenson. Hans ättlingar äger fortfarande gården. Middag i Vibberbo
bystuga, där Carin Nilser, ättling till Peder Svensson, berättade om den historiska bygden.

Etapp 3: Vibberbo bystuga-Grytnäs hembygdsgård, c:a 22 km. 55 vandrare startade, efter
sedvanligt korum, vid Vibberbo bystuga. Fältlunch intogs i Stusshyttan. Det var en ganska
regnig dag, så de flesta var rejält blöta vid ankomsten till Grytnäs hembygdsgård.
Vi har nu en väl inarbetad organisation och mycket är lika från föregående vandringar.
Swishbetalning användes i stor utsträckning för etappvandrare och måltidsbeställningar, vilket
fungerade utmärkt och underlättade den ekonomiska hanteringen. Nya anmälningsblanketter
har utarbetats.
Övriga vandringar
190413 Vandring Falun-Bjursås, 13 deltagare
191005 Vandring Falun-Bjursås, 11 deltagare
Planering inför Storvandringen 2020
Nya sträckdragningar har diskuterats och genomförts, bl a ny etappindelning etapp 2 Tammeråsen-Rättvik, som förlängs till Söderås. Fördelen är bl a att etapp 2 idag är ganska kort,
medan etapp 3a Rättvik-Bjursås är ganska lång och krävande. Etappen mot Bjursås slipper då
också att starta med den tunga biten upp mot Söderås. En smärre ändring av sista biten in mot
Bjursås kommer också att genomföras. Förläggning i Upplands-Bro fotbollshall har inte kunnat erhållas för 2020 års Storvandring. Ny förläggningsplats blir Hällkana friluftsgård, norr
om Bro.
Förrådslokalen i Korsnäs
Visst uppordningsarbete har skett under året.
Mediabevakning
190523 Här går årets Dalkarlsvandring, dt.se
190525 SDT Årets Dalkarlsvandring stannar till hos härförare
190527 Annonsbladet, ed. Avesta-Norberg. 25 kilometers promenad väntar i Dalkarlsvandringen
190527 Annonsbladet, ed. Borlänge. 25 kilometers promenad väntar årets deltagare i Dalkarlsvandringen
190527 Annonsbladet, ed. Falun. Långvandring i dalkarlarnas spår
190527 Annonsbladet, ed. Hedemora-Säter. 25 kilometers promenad väntar deltagarna i Dalkarlsvandringen
190610 Annonsbladet, ed. Avesta-Norberg Tredagarsvandring i historiska fotspår
Ett flertal av dessa artiklar har publicerats i Mittmedias olika Dalatidningar och även på nätet.
Föredrag
Föredrag av Jan-Olof Montelius:
190424 Älvdalen, församlingshemmet. ”Finns det pilgrimsvägar i Dalarna?”
191212 Rotary Domnarvet. ”Dalarna ligger på gångavstånd från Stockholm.”
”Vandringslyftet Dalarna”
Föreningen har deltagit på möten med nätverket ”Vandringslyftet Dalarna”, som har initierats
av Visit Dalarna och Länsstyrelsen. Verksamheten syftar till att förbättra Dalarnas olika vandringsleder.
Arbetsgruppen Gustav Vasa 500 år
Torsten Johansson och Börje Forslund har fortsatt arbetet med ”Arbetsgruppen Gustav Vasa
500 år”, AGGV 500, vars syfte är att ihågkomma minnena kring Gustav Vasas befrielsekrig
och slaget vid Brunnbäck 1521 samt 1523 års händelser, som kulminerade med Gustav Vasas
intåg i Stockholm 6 juni som nyvald regent. Planerna är att Föreningen Dalkarlsvägen skall
förlägga en vandring från Mora med målgång vid Brunnbäcksmonumentet 6 juni 2021.
Avesta kommun har åtagit sig att stå som värd vid högtidligheten vid Brunnbäcksmonumen-

tet. Efter en trög start med lågt intresse från olika håll, har nu medvetenheten om Gustav Vasas aktiviteter i Dalarna 1520-21 ökat betydligt bland länets olika aktörer.
Personalvård
Liksom tidigare år har föreningen bjudit styrelsen, funktionärer och en del övriga aktörer på
litet julbord på Kungl. Dalregementets officersmäss.
Tack till funktionärer och övriga aktörer
Föreningen vill framföra sitt tack till alla funktionärer, etappledare och övriga aktörer som
medverkat vid årets Tredagarsvandring och vid andra aktiviteter.
Det krävs många goda krafter (förutom vandrarna själva) för att genomföra vandringen. Som
tur är har Föreningens Dalkarlsvägen det i form av funktionärer, sponsorer, tillskyndare och
påhejare. Alla som serverar mat, ordnar sängplatser, bjuder på förtäring efter vägen, eller spelar fiol för trötta vandrare, är en förutsättning för att kunna genomföra dessa vandringar.
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