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Storvandringen 2020 ställs in! 
 

I det rådande läget vad gäller Coronavirusets härjningar har styrelsen för Föreningen 

Dalkarlsvägen vid ett möte 220-03-17 tyvärr beslutat att ställa in 2020 års Storvandring, som 

skulle ha ägt rum 12-23 maj. Förvisso är det nästan två månader dit, men läget är fortfarande 

så ovisst, så det känns inte vettigt att fortsätta förberedelserna och invänta anmälningar. 

Planeringen inför årets Storvandringen var i stort klar vad gäller tillstånd, bokning av 

förläggningsplatser, kontakt med matleverantörer, bokning av fordon mm. Men en hel del 

arbete återstod dock. 

 

Även om inga restriktioner skulle gälla i slutet av maj, så är det främsta skälet givetvis 

omsorgen om våra vandrares hälsa. I dagsläget tyder väl mycket på att Coronaviruset inte har 

försvunnit vid denna tidpunkt. 

 

Ytterligare skäl till att ställa in vandringen är bl a följande: 

I dagsläget vet vi inte om myndigheterna överhuvudtaget skulle tillåta en aktivitet av detta 

slag. Det är ju framförallt massförläggningarna i gemensam sovsal och matserveringen som är 

de kritiska punkterna.  

 

Vi är beroende av skolor för förläggning, sanitet och mat på flera ställen. Skolorna stänger nu 

på löpande band, så ingen vet om dessa skolor skulle vara öppna i slutet av maj. 

 

Andra förläggningsplatser och rastställen, såsom församlingshem, bygdegårdar och 

friluftsgårdar kan också ha fått restriktioner eller själva beslutat om öppethållande. 

 

Avslutningståget genom Stockholm är väl också i farozonen.  

 

På grund av det osäkra läget är det väl också stor osäkerhet om deltagandeantalet skulle bli 

tillräckligt stort för att genomföra en vandring. Det finns ju en hel del fasta kostnader som är 

oberoende av antalet deltagare, exempelvis förhyrning av förläggningslokaler och fordon. 

 

De som redan har betalt in deltagaravgifter kommer att få tillbaka sina pengar. 

 

Men vi ger inte upp så lätt. Förhoppningsvis har väl läget stabiliserats till början av 

september. Vid denna tid brukade dalfolket vandra hemåt igen. Eventuell kan vi genomföra en 

kortare tredagarsvandring från söder till norr, men start kanske någonstans i Salatrakten. 

Tidpunkten skulle i så fall bli någon gång i början/mitten av september, fredag till söndag. 

Men allt beror naturligtvis på hur läget på Coronafronten är då. Dessutom är det säkerligen en 

hel del praktiska frågor som måste lösas innan en sådan vandring kan genomföras. 

 

Håll ut! Glädjen att vandra hemåt igen har ju Erik Axel Karlfeldt skildrat i ”Dalmarsch” med 

inledningsorden ”Marschen går till Tuna, på hed och backar bruna…” 

 

 

Med dalkarlshälsning 

 

Jan-Olof Montelius 

Ordförande i Föreningen Dalkarlsvägen   


