Föreningen Dalkarlsvägen, verksamhetsberättelse 2020
Vid årsmötet 2020-03-29 valdes följande:
Ordförande för verksamhetsåret 2020 Jan-Olof Montelius, Falun, omval.
Styrelseledamöter för verksamhetsåren 2020-2022
Laila Danielsson, Garpenberg; Jan-Olof Dahlström, Bjursås; Jon Bodin, Säter, samtliga omval. (Per Gilén, Falun; Lennart Hökpers, Gävle valda för perioden 2019-2021).
Ersättare för verksamhetsåren 2020-2022
Anders Westerberg, Säter, omval samt Rolf Lindquist, Falun, nyval.
(Birgitta Klahr, Falun; Berit Haglund, Falun; Christer Anderssén, Gagnef; Hans Alfon, Enviken; Peter Billing, Falun, valda för perioden 2019-2021).
Revisorer för verksamhetsåren 2020 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 tio sammanträden. Styrelsen har vid
de flesta sammanträden varit förstärkt med olika funktionärer från 2018 års Storvandring och
2019 års Tredagarsvandring.
Föreningen är ansluten till Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund.
Antal medlemmar 31.12 2020: 88 st. (2019: 94 medlemmar).
Årets resultat -354,88. Med tanke på att coronapandemin förhindrade Storvandringen och
därmed intäkter, så är förlusten överkomlig. 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 Storvandring
och höstvandringarna, samt förberedelser för ”Allmogetåget 2021”.
En rad olika förfrågningar har inkommit under året, bl. a yttrande över en tänkt bergtäkt i
Mårtanberg som skulle tangera Dalkarlsvägen, synpunkter på sträckningen vid Flyttjesjön och
frågan om rekordtiden för att springa hela Dalkarlsvägen! På den senare frågan kunde vi dock
ej ge något svar…
Storvandringen 2020
Fram till 17 mars hade planeringen inför årets Storvandring rullat på. Allt var i princip klart
och de första anmälningarna hade kommit. På styrelsemöte 200317 beslöt dock styrelsen att
årets Storvandring tyvärr måste ställas in pga coronapandemin. Anmälningsavgifterna har
därefter återbetalts. En ”Digital Storvandring” genomfördes därefter på Facebook, där tidigare
etapper redovisades med text och bilder på samma datum som årets Storvandring skulle ha ägt
rum.
Höstvandringarna
Som en ”kompensation” för den inställda Storvandringen planerades först en Tredagarsvandring 11-13 september Rättvik-Bjursås-Leksand-Rättvik. Vissa förberedelser hade ägt rum.
Styrelsen beslöt dock 200526 att även denna vandring måste inställas pga av pandemin.
I stället påbörjades planeringen för att genomföra fyra dagsvandringar under hösten, som genomfördes med stor uppslutning.
Följande vandringar genomfördes:
5 september: ”Vandring i Lustgården”, Dala-Floda, c:a 12 km. C:a 55 deltagare.

12 september: ”I Troléns fotspår”, Vålberg-Hackmora, c:a 7 resp 13 km. C:a 45 deltagare. En
del vandrare vände tillbaka vid Hackmora, en del vandrare fortsatte upp till Hackmora klack
och vidare över Kyrkbol tillbaka till Hackmora.
26 september: ”Ett stänk av vildmark”, Gyllbergen, c:a 12 km. C:a 20 deltagare. Dåligt väder
avskräckte nog en del presumtiva vandrare. Landshövding Ylva Thörn med make deltog.
3 oktober: ”Vandring i Världsarv”, Falun-Bjursås, c:a 19 km. C:a 30 deltagare.
Höstvandringar gav ett välbehövligt överskott, c:a 7.500 kr.
Övriga vandringar
200419 Vandring Falun-Bjursås, 19 deltagare.
200519 Skolelever från Vikarbyn och Sätra skolor var besvikna över den inställda Storvandringen och genomförde en egen vandring Tammeråsen-Rättvik. Torsten Johansson och Stig
Jakobs deltog från föreningen.
”Allmogetåget 2021” och Arbetsgruppen Gustav Vasa 500 år
Torsten Johansson och Börje Forslund har fortsatt arbetet med ”Arbetsgruppen Gustav Vasa
500 år”. Den planerade vandringen från Mora till Brunnbäck 31.5-6.6 2021 fick under året
namnet ”Allmogetåget 2021” – ”En vandring i fotspåren av Dalarnas allmoge och bergsmän,
från Mora till Brunnbäck, till åminnelse av deras insatser som lade grunden för nutida Sverige
i nådens år 1521”. En rad fysiska och digitala möten har hållit med de olika intressenterna;
kommuner, hembygdsföreningar, Försvarsmakten och övriga aktörer längs vägen. En särskild
logistikgrupp under ledning av Lennart Hökpers har arbetat med de praktiska frågorna rörande förläggning, utspisning mm. Arbetet fick efterhand alltmer inriktas mot frågor hur pandemin påverkar vandringen. Kontakter med Smittskydd Dalarna m fl har upprättats.
Precis som en gång i tiden Gustav Eriksson Vasa hade svårt att i början engagera dalfolket,
lika svårt var det för föreningen att engagera dagens aktörer för projektet ”Allmogetåget
2021”. Under 2020 svängde det dock och nu finns det ett stort intresse att på olika sätt markera Gustav Vasas närvaro i landskapet.
Mediabevakning
Pressmöte hölls 20901 i Stadsparken Falun, angående de planerade höstvandringarna. Mediabevakningen har varit god, såväl den inställda Storvandringen, höstvandringen samt övriga
vandringar har bevakats. Artiklarna har också återfunnits på respektive tidnings hemsida.
200200 Kvällsstunden v 9, febr 2020. Dags att gå till jobbet.
200411 Annonsbladet, Falueditionen. Tvingas ställa in vandringen
200420 FK Vandring ger läkning [Falun-Bjursås]
200423 Dalabygden En vandring som skingrar tankar [Falun-Bjursås]
200900 Annonsbladet v 38, 2020 Dalkarlsvägen - Vi har fått ett stort gensvar i folkdjupet
(nästan helsida)
200903 FK Inställd vandring (helsida)
200904 DD Pandemi stoppar inte Dalkarlsvägen
200907 FK En dagsvandring runt Lustgården (nästan helsida)
200928 dt.se Blöt vandring på Gyllbergen
200929 BT Halt och blött för tappra vandrare (Gyllbergen)
201009 FK Höstvandring till Bjursås
Föredrag och tryck
Föredrag av Jan-Olof Montelius:
Planerade föredrag i Gustafs och Trafikverket under våren 2020 fick ställas in.
201105 Föredrag i Rättviks kulturhus ”Vägar i Dalarna på Gustav Vasas tid”. De 50 platserna
som stod till förfogade blev snabbt bokade. Torsten Johansson orienterade därefter om Allmogetåget 2021.
Artikel av Jan-Olof Montelius i Föreningen Gamla Falukamraters årsskrift 2020 ”När Stockholm låg på gångavstånd från Mora”.

”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.
Förrådslokalen i Korsnäs
Under året har hyresavtal vad avser förrådet i Korsnäs upprättas med fastighetsägaren. Visst
uppordningsarbete har skett under året.
In Memoriam
Under året har en rad kämpar för alltid lämnat vår krets.
Börje och Gudrun Sandén, Bro. Paret Sandén har alltsedan den första Storvandringen 2000 på
olika sätt engagerat sig i och stött vår verksamhet i trakterna av Bro.
Inga-Lisa Nord-Johansson, Bergshyttan. Hon var under alla år eldsjälen i den stora kaffebjudningen i Bergshyttan och såg till att kakfaten var välfyllda, när vandrarna anlände dit.
Roland Haglund, Bjursås. Han var under senare år en trogen medarbetare och funktionär med
mångahanda uppdrag.
Sven Persson, Hillersbo. Han öppnade generöst sin egen ”gårdspub” och såg till att det fanns
förning där, när vandrarna passerade på väg mot Saladamm.
Föreningen har på olika sätt uppmärksammat och hedrat deras minne.
Tack till funktionärer och övriga aktörer
Föreningen vill framföra sitt tack till alla funktionärer, etappledare och övriga aktörer som
medverkat vid årets olika aktiviteter.
Det krävs många goda krafter (förutom vandrarna själva) för att genomföra vandringar. 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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