
 

 

 

ALLMOGETÅGET 2023 
 

6. Etappinformation 3.0: Härad – Strängnäs, 2023-06-06 

 
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-/Utcheckning: 

 

Kartor 

Sverigekartan, Topo 50, Blad 59, Västerås. Tätortskartor Strängnäs. 

Appen ”Maprika”: Dalkarlsvägen Allmogetåget 2023 Etapp 6 Härad – Strängnäs 

 

Morgontider Härad, 06-06 (tider kommer att anpassas utifrån högtidsprogrammet i Strängnäs) 

0600– 0700 Frukost   Härad Bygdegårdsf. 

0630 – 0715 Incheckning dagens etapp  DKV 

0715 – 0725 Korum,   Vårfruberga-Härads församling 

0725 – 0730 Information om dagens etapp DKV/Etappansvarig 

0730 Start dagens etapp  DKV/Ordförande 

 

Etappen går fram till Vasavallens IP på mindre, otrafikerade, vägar och stigar i flack och mestadels 

skogbeklädd terräng. Från Vasavallens IP går etappen i stadsbebyggelse. 

 

Kontroller/Hållpunkter (tider kan komma att anpassas utifrån högtidsprogrammet i Strängnäs) 

Plats  Avstånd Tider Ansvarig/Anmärkning 

Härad bygdegård 0 km 0730 DKV/Start dagens etapp 

Skjutfältsvägen 1,6 km 0755 - 

Järnvägen  3,3 km 0820 - 

Tunnel E20  4,9 km 0845 - 

Vasavallens IP 7,8 km 0930 DKV/Rast 70 min/Formering festtåg. 

    Eventuell omklädsel till sockendräkt. 

Efter slutligt högtidsprogram fastställs avmarsch från Vasavallen utifrån nedanstående alternativ 

Västerviken  +1,3 km +20 min 

Visholmen/alt. +1,4 km +23 min 

Domkyrkan/alt. +1,8 km +20 min 

Domk.-Vish/  - 10 min 

  

Kultur/Information/Historia 

Valet av Gustav Eriksson Vasa till Kung av Sverige 
Riksrådet med fullmäktige för de olika landskapen korade gubernatorn, den stormäktigast herr Gustav, 

endräktigen till Sveriges konung lördagen den 6 juni 1523 i Strängnäs. Det började med en mässa i 

Strängnäs domkyrka klockan åtta på morgonen.  Gustav och de Lübska sändebuden deltog i mässan. 

Därefter avlägsnade sig riksföreståndare Gustav och riksrådet sammanträdde utomhus på kyrkogården.   

De Lübska sändebuden kvarstannade i kyrkan. Herredagsmännens sammanträde på kyrkogården mynnade 

ut i att de: ”Icke allena villiga utan glatt benägna” gåvo ”herr Gubernatorn sin röst.” 



 

 

 Rådet sammanträdde i prästgillesuvan i Roggeborgen och Berend von Mehlen utsågs att meddela 

riksföreståndaren deras beslut. Riksföreståndaren uppsökte efter beskedet de Lübska rådsherrarna i 

domkyrkan för att få deras välvilliga råd. De Lübska rådsherrarna meddelade att de stod bakom Gustav. 

Härpå följde den högtidliga hyllningen av den nya konungen. Slutligen höll den nya konungen ”burspråk”. 

Han talade på kyrkogården. Det dröjde sedan till 12 januari 1528, innan Gustav Eriksson kröntes i Uppsala 

domkyrka. Då hade han tagit makten över kyrkan, genom Västerås recess 1527 och Västerås ordinantia.  

 

** 

Övrigt 

• På Vasavallens IP disponerar vi omklädningsrum, duschar och toaletter åtskilda för damer 

respektive herrar 

 

• Särskilt program för festtåg och högtidlighållande e.s.u. Rikttid mellan 1100 – 1300. 

 

• Vår vandring avslutas vid Västerviken/Visholmen där våra fordon med packning mm 

kommer att finnas lättillgängliga. 

 

• Strängnäs Resecentrum med buss- och tåganslutning c:a 15 – 20 min gångavstånd (1,2 km) 


