
 

 

 

ALLMOGETÅGET 2023 
 

3. Etappinformation 4.0: Hallsta by - Dingtuna, 2023-06-03 

 
Etappansvarig och vandringsledare: Torsten Johansson, 070-628 99 17 

Kvartermästare:  Ulf Lindholm, 076-781 73 33 

Fordon 1: 

Fordon 2:  

Sladd:   Jon Bodin, 070-628 47 46 

Sjukvård:   Vid olycksfall 112, övr. Laila Danielsson, 070-372 46 52  

In- och Utcheckning: 

 

Kartor 

Sverigekartan, Topo 50, Blad 59 Västerås. Tätortskarta Västerås. 

Appen ”Maprika”; ”Dalkarlsvägen Allmogetåget 2023 Etapp 3 Hallsta by – Dingtuna” 

 

Morgontider Hallsta, 06-03 

0700 – 0800 Frukost   Romfartuna hembygdsförening 

0730 – 0815 Incheckning dagens etapp  DKV 

0815 – 0825 Korum,   Västerås pastorat 

0825 – 0830 Information om dagens etapp DKV/Etappansvarig 

0830 Start dagens etapp  DKV/Ordförande 

 

Etappen går på mindre vägar och i stads- och förortsmiljö på gång-och cykelvägar i huvudsakligen 

öppen och flack terräng. Rv 56 korsas två gånger i plan, norr Gesala och vid Ansta. 

 

Kontroller/Hållpunkter 

Plats  Avstånd Tider Ansvarig/Anmärkning 

Hallsta Bygdegård 0 km 0830 DKV/Start dagens etapp 

Romfartuna k:a 6 km 0930-1000 DKV/Vätska 

Gesala/överg Rv 56 8,1 km 0950-1030 DKV/Trafikpost 

Ansta/överg Rv 56 12 km 1030-1130 DKV/Trafikpost/Vätska 

Badelunda k:a 19 km 1130-1400 - 

Anundshög  20,6 km 1145- 1415 DKV/Lunch   

Västerås/Stora Torget 27,8 km 1330-1600 DKV/Vätska 

Hammarbyrampen 30,0 km 1400-1700 DKV/Vätska 

Dingtuna bygdegård. 36,8 km 1530-1900 DKV/Utcheck./Bygdegårdsf fika 

 

Kultur/Information/Historia 

 

Hallsta by/Romfartuna kyrka 

Gustav Eriksson var i Hälsingland då drabbningarna skedde vid Brunnbäck och vid Gussjö broar. 

Den 23 april 1521, så hade han återvänt och stod nu själv i spetsen för en allmogearmé om ca 

15 000 man. Nu hade allmoge från andra landskap anslutit till upprorsarmén. Vid Hallsta by hade 

Gustav Eriksson sitt läger. Än idag finns det en dunge med tallar i byn, som bär hans namn. Där 

skall hästarna ha bundits. Allmogearmén övades på fälten kring Romfartuna kyrka och Gustav 

Eriksson utsåg två krigsöverstar att kommendera varsin del av den stora allmogearmén.  



 

 

 

Badelundaås/Västerås 

29 april 1521 befann sig allmogearmén vid Badelundaås och förberedde angreppet mot centrala 

Västerås. Legoarmén gjorde då ett våghalsigt utfall från Västerås. De hade blivit övermodiga av 

den för danskarna lyckade drabbningen vid Köping, där allmogesoldaterna oförsiktigt hade berusat 

sig och inte vaktade, som de borde ha gjort. De blev brutalt stoppade av allmogesoldater med 

vassa störar och hillebarder, som gick i ställning framför de på häst, framstormande 

legosoldaterna. Legosoldaterna som överlevde flydde i panik tillbaka till Västerås borgs trygghet. 

Allmogearmén satte sig nu i rörelse efter de flyende legosoldaterna, in mot centrala Västerås. 

Halva armén gick rakt mot stadens centrala delar, utmed Smidesgatan mot Stora torget. Den 

andra halvan gjorde en klassisk omfattande rörelse i nordväst, får att sedan vända rakt söderut 

mot domkyrkan och Stora torget. Danskarna hade placerat sitt artilleri på torget och dessa pjäser 

föll nu i Gustav Erikssons händer. Upprorsarmén hade nu besegrat kung Kristians legosoldater i två 

grundläggande slag. Brunnbäck och Västerås. Nu var det fördel Gustav Vasa. Efter slaget vid 

Västerås, så gick stora delar av allmogearmén hem. De skulle delta i vårsådden med mera. 

Anundshög 

Det är möjligt att vid Badelunda funnits ett sekundärt maktcentrum. Anundshög ligger i ett 

fornminneskompex som hör till landet Sveriges största och bäst bevarade. Inom området finns 

gravar från tiden mellan äldre bronsålder och vikingatid. Den stora gravhögen byggdes någon gång 

under tiden 500 – 1050 e.kr. 

Tider och aktiviteter Dingtuna 

 

Förläggning 

Dingtuna bygdegård, 

 

Sanitet 

Dusch  

Toaletter 

 

Sjukvård/Massage 

- 

 

Förplägnad (alla måltider beställs och betalas vid incheckning på morgonen) 

kl 0700-0800  Frukost 06-03 xx:-  pp Romfartuna Hembygdsf. 

   ---------- 

Kl 1130-1400 Lunch   06-03 xx:-  pp DKV/Catering 

kl 1800-2000 Middag 06-03  xxx:- pp Dingtuna Bygdegårdsf 

** 

kl 0700-0800 Frukost 06-04 xx:- pp Dingtuna Bygdegårdsf. 

 

Morgontider Dingtuna 4juni 

0700 – 0800 Frukost   Dingtuna Bygdegårdsf. 

0730 – 0815 Incheckning dagens etapp, best lunch DKV 

0815 – 0825 Korum,   Västerås pastorat 

0825 – 0830 Information om dagens etapp DKV/Etappansvarig 

0830 Start dagens etapp  DKV/Ordförande 

 

** 


