
 
 

Föreningen Dalkarlsvägen, verksamhetsberättelse 2022 
 

Vid årsmötet 2022-03-20 valdes följande: 

Ordförande för verksamhetsåret 2022 Jan-Olof Montelius, Falun, omval. 

Styrelseledamöter för verksamhetsåren 2022-2024 

Laila Danielsson, Garpenberg; Jon Bodin, Säter; omval. Ulf Lindholm, Falun, nyval. 

(Per Gilén, Falun; Lennart Hökpers Gävle; Berit Haglund, Falun; valda för perioden 2021-

2023). 

Ersättare för verksamhetsåren 2022-2024 

Rolf Lindquist, Falun; Isóbel Lejbro, Falun, nyval. 

(Birgitta Klahr, Falun; Christer Anderssén, Gagnef; Hans E Alfon, Enviken; Peter Billing, 

Falun; Ragnar Lindström, Borlänge; valda för perioden 2021-2023) 

Revisorer för verksamhetsåren 2022 Håkan Hammar och Torsten Johansson (omval) samt 

revisorssuppleant Stig Meiton (omval). 

Valberedning för verksamhetsåret 2022 Kus Kari Nissniss (omval, sammankallande), och 

Elisabeth Gilén (omval). 

 

Vid årsmötet avtackades styrelseledamöterna Jan-Olof Dahlström, Bjursås och Anders Wes-

terberg, Klacken, Säter, som efter många års styrelsearbete nu avgår. De belönades med 

Svenska gångarförbundes marschmärke från Beredskapsåren samt en bokgåva ”Fälthandbok 

till naturen i Dalarna längs Linnés vägar”. 

 

Under året har Lennart Hökpers och Ragnar Lindström efter lång och trogen tjänst avsagt sig 

uppdragen i styrelsen. 

 

Styrelsen konstituerade sig själv. Vice ordf. Laila Danielsson, sekreterare Per Gilén. Ordf. har 

upprätthållit kassörssysslan. Styrelsen har under året haft tolv sammanträden, varav några i 

början av året i digital form. Styrelsen har vid de flesta sammanträden varit förstärkt med 

olika funktionärer från tidigare års vandringar. 

Föreningen är ansluten till Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund.  

Antal medlemmar 31.12 2022: 97 st. (2021: 94 medlemmar). 

Behållningen vid årets slut 69.262,28 kr. Årets resultat  +20.431, 20. 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 Storvandringen 

2022 samt  under hösten fortsatt planering av Allmogetåget 2023. 

 

Storvandringen 2022 

Storvandringen genomfördes 17-28 maj 2022 – den tionde i ordningen sedan starten år 2000. 

Deltagarantalet var något lägre än tidigare år. Det kanske var lite postcovid-stämning som 
bidrog till att färre deltog.  

 

Etapperna genomfördes för det mesta i strålande väder, men även många dagar med ett mera 

lämpligt vandringsväder, dvs mulet men inget regn. Avslutningsmarschen den 28 maj till 

Stortorget i Stockholm genomfördes dock i regnväder, vilket till viss del förtog lite av fest-

stämningen. Inga spelmän i täten. Men spelmännen kunde hitta en nisch på Börshuset och 

därifrån kunde man spela!  

 

 



Nytt för årets vandring var att etapp 1A gick från Mora till Garsås, och följaktligen etapp 2A 

Garsås-Rättvik. Dessa etapper genomfördes första gången vid Allmogetåget 2021, med gott 

resultat, varför de nu permanenterades.  

I Bergshyttan var nu den sedvanliga fikarasten flyttad från byn till den nya bystuga, en gam-

mal NTO-lokal som byn har tagit över. Fikastället vid Vigelsbo var flyttad till Hillersbo, då 

vår man i Vigelsbo avlidit sedan 2018. Nytt även att lunchen serverades i Nysätra försam-

lingshem (gamla skolan), som ligger intill kyrkan. 

Övernattningen i Bro, som tidigare ägt rum i anslutning till hembygdsgården där, hade flyttats 

till Hällkana friluftsgård norr om Bro. En mycket bra förläggningsplats. Ändringar av platser-

na i Bergshyttan och Bro berodde på att de tidigare eldsjälarna som tagit emot oss nu hade 

blivit för gamla och inte orkade längre. Föreningen är tacksam för de insatser de tidigare gjort 

och att nya krafter tagit över. 

Runt Stockholm pågår ständigt om- och nybyggnad av infrastrukturen. På grund av ny motor-

väg, utan undergång vid Järvafältet, gick det ej att vandra där. I stället följdes GC-vägar SV 

om Tensta och Rinkeby mot Ursvik. Sista förläggningsplatsen var också ny, KFUM-lokalen i 

Alvik. 

 

I övrigt hänvisas till bilagan, med Facebook Dalkarlsvägens dagrapporter. 

  

Mediabevakning 

220420 Radio Siljan. Efter fyra års uppehåll - dags för Storvandringen 2022. 5 min 

220420 SR Dalarna. Efter fyra års paus – nu närmar sig Dalkarlsvandringen: "Mäktigt". 

1.20 min direktsändning 

220422 Avesta Tidning. Från Mora till Stockholm på tolv dagar: ”Stort intresse”, (helsida) 

220422 FK. Storvandring (bild första sidan). Från Mora till Sthlm på tolv dagar: ”Stort in-

tresse”, (helsida) 

220424 Annonsbladet Avesta-Norberg v 17. Dags för anmälan till årets Storvandring  

220424 Annonsbladet Falun v 17. Klassisk strapats stundar.  

220517 SVT Dalarna. De går 30 mil mellan Dalarna och Stockholm. 1.15 min 

220517 SVT Dalarna. Tre tips till dig som ska vandra långt. 1.07 min 

220518 MT. På väg (halva första sidan m bild). Varje äventyr börjar med ett första steg, 

(helsida) 

220518 FK. Varje äventyr börjar med ett första steg 

220521 DD. Dalfolk till Stockholm igen efter pandemiuppehållet (helsida) 

220711 Kvällsstunden v 28. Dalfolkets vandring i fädrens spår 

Garpenbergsbladet nr 1 2022. Trons Lasse om Runar Tommila. 

Börje Forslund: Information om Föreningen Dalkarlsvägens vandringar 2022 och 2023 

 

Dessutom texter, bilder, länkar på respektive medias hemsida. 

 

Föredrag 

Föredrag av Jan-Olof Montelius: 

220304 Dalarna ligger på gångavstånd från Stockholm. Rotary Falun. 

 

Lokalfrågor 

Visst uppordningsarbete i förrådslokalen i Korsnäs har skett under året. Planerna på att hyra in 

sig i HV-lokalen i Kanslihuset, Dalregementet har ännu ej realiserats.  

 

In Memoriam  

Under året har Runar Tommila (1942-2022), Garpenberg, för alltid lämnat vår krets. Runar 

var en av föreningens första eldsjälar och deltog så länge krafterna stod honom bi. Vid Be-

gravningen i Garpenbergs kyrka 25 mars deltog föreningen med Dalafanan i koret. Vid den 

efterföljande minnesstunden läste ordf. upp minnesord som författats av Runars mångåriga 

väg Trons Lasse, som på grund av utlandsvistelse ej kunde närvara. 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/tre-tips-infor-storvandringen


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 spe-

lar fiol för trötta vandrare, är en förutsättning för att kunna genomföra dessa vandringar.  

 

 

Dalkarlsvägen 19 mars 2023 

 

 

Jan-Olof Montelius  Laila Danielsson Per Gilén 

Ordförande  Vice ordf.  Sekr. 

 

 

Jon Bodin   Berit Haglund Ulf Lindholm    

 

 

Hans Alfon   Christer Anderssén Peter Billing   

 

 

Birgitta Klahr  Isóbel Lejbro  Rolf Lindquist 

 

 

    



 
 

Sammanställning Facebook-rapporter Storvandringen 2022 
 

220517 Vandringsrapport Etapp 1A Mora-Garsås 

Så har då starten gått för 2022 års Storvandring, efter det ofrivilliga stoppet 2020. Efter korum 

gick drygt 30 vandrare från Mora med sikte på Garsås. Från Orsa gick samtidigt c:a 15 personer 

till Tammeråsen. 

Strålande väder hela dagen, men något kyligt vid starten. 

Vid Fudalsviken hade etappansvariga Vivi Sandström ordnat med grillkorv, med hembakat 

tunnbröd av Kus Karin, musik och vacker utsikt över Siljan. 

Fortsatt vandring mot Garsås, dit vi anlände efter drygt 23 km. Förläggning i Garsås bystuga 

och tält.  Radio Dalarna gjorde ett direktinslag och SVT Dalanytt hade ett inslag om vandringen, 

liksom lokaltidningarna. 

 

 
Inskrivning av deltagarna inför starten i Mora. 

 

220518 Vandringsrapport Etapp 2A Garsås-Rättvik 

Åter en vacker dag, varmare än igår. Drygt 40 personer startade, dels från Garsås, dels från 

Tammeråsen, med mål på Gammelgården i Rättvik. 

Stärkande frukost som Garsås bystuga anordnade, därefter korum med prästen Lena Bud. 

Sen startade vandringen, det gäller att dricka idag, när det är varmt. 

Första etappmålet var Skräddargården i Stumsnäs, där lunch serverades och Skräddargården 

höll med fika.  

Många båthus längs Siljans strand passerades. I Vikarbyns båthamn visade André Peclard 

Vikarbyns nya kyrkbåt. 

Fortsatt vandring, delvis på ganska steniga stigar fram till Rättviks gammelgård, där 

förläggningen var i Sturladu och egna tält. Möjlighet fanns också att övernatta i kyrkstallarna. 

 

Bilaga till Verksamhetsberättelsen 2022



 
Vattenpåfyllning väster om Stumsnäs. 

 

220519 Vandringsrapport Etapp 3A Rättvik-Bjursås 

Åter en vacker och lagom varm vandringsdag. Natten var dock lite kyligt, tyckte en del vandrare 

som sov i Sturladu på Rättviks gammelgård. 

Fältfrukosten serverades utomhus. Drygt 35 vandrare startade, dels från Rättvik, dels från 

Leksand. 

Efter sedvanligt korum vid Siljans strand styrdes så kosan mot Bjursås, 33 km, med spelmän i 

täten. På vägen mot Igeltjärn passerades offerkastet öster om Söderås, och alla la en pinne där, 

så att man inte ”skulle gå sig trött”. Lunch vid Igeltjärn. Sedan väntade ett rejält kaffebord i 

Mårtanbergs bystuga. 

Därefter fortsatt vandring över Sör Bertilsbo där Bengt Liss bjöd på förfriskning. Sista biten in 

mot Bjursås, är ny sedan förra året. Nu slipper man gå nedför den mycket branta, asfalterade 

vägen från Hagen. Förläggning i OK-stugan.  

 

 
Vid offerkastet söder om Söderås. 

 

220520 Vandringsrapport Etapp 4 Bjursås-Gamla Staberg 

Regn under natten. Väderrapporterna varslade om regn hela förmiddagen, men det var mulet 

och perfekt vandringsväder. 

Korum i Bjursås kyrka. På kyrkvallen väntade så skolklasser 1-3 från Bjursås skola. De följde 

oss sedan en bit på vägen förbi Västanberg. 

Det var inte så varmt idag, så det gick inte åt så mycket vatten, men vattendepåer fanns vid 

Harmsarvet, Kålgårdbadet, Dalregementets museum och vid Korsnäs kulturhistoriska förening. 

Men innan dess serverades en stärka soppa vid bystugan i Bergsgården, som vanligt genom 

Grycksbo gillets försorg. 



Ingen landshövding i Residenset i år, så vandringen skedde rakt genom Falun, och via 

Dalregementets kasernområde vidare mot Korsnäs. Etappen är lång, c:a 35 km och mycket 

asfalt på slutet, men äntligen nåddes målet på Gamla Staberg. Middag i restaurangen och sedan 

förläggning i gamla tröskladan eller i tält. 

 

 
Skolbarn deltog på vandringen mot Falun. 

 

220521 Vandringsrapport Etapp 5 Gamla Staberg-Fline bygdegård, Hansbyn 

Perfekt vandringsväder, mulet och c:a 12 grader, när vandrarna för dagens etapp Gamla 

Staberg-Fline bygdegård, Hansbyn i Husby socken, registrerade sig på Staberg. 34 km, 

mestadels mindre skogsstigar och mycket kuperat väntade de drygt 30 vandrarna. Vi följde fram 

till Husby rå den gamla genvägen över bergen, Knivstigen. 

Första stopp vid Skvalta, där rikligt med förning väntade. Det gäller att äta, när man skall gå en 

sådan här krävande etapp. 

Sopplunch på Nyberget, där man även kunde beskåda ett antal veteran MC. I Långshyttan 

väntade så ett välfyllt bord med varmkorv, frukt mm. Behövligt att fylla depåerna inför den 

sista krävande milen fram till Hensbyn. 

Sista biten in till Fline bygdegård, verkar aldrig ta slut, när man vandrar fram i ett vackert 

jordbrukslandskap. 

Sedvanlig förläggning i Fline bygdegård. 

 

 
Förläggning i Fline bygdegård. 

 

 

 

 



220522 Vandringsrapport Etapp 6 Fline bygdegård-Sjöviks folkhögskola, Folkärna 

Åter en fin vandringsdag, lite lätt mulet och lagom varmt. C:a 30 vandrare drog iväg mot 

Folkärna efter det sedvanliga korumet.  

Vattenstationer med extra förning fanns längs vägen. Lunch serverades i Garpenbergs 

hembygdsgård. I Hässhyttan hade Runar Tommilas döttrar åter öppnat ”Hässhytte krog” och 

bjöd på allehanda förfriskningar. Till minnet av DKV-veteranen Runar Tommila, som avled i 

våras, lade alla vandrare en sten på ett röse. 

Monika och Bosse Blomkvist bjöd på sedvanlig förfriskning i Realsbo och i Åsgarns bygdegård 

bjöd Avesta kommun på fika. Hos Erik Dickfors på Stora Dicka fick vi som vanligt flädersaft. 

Förläggning i gymnastiksalen på Sjöviks folkhögskola. 

Vi vandrare genom ett försommarfagert landskap oftast genom ett hav av blåsippor. Sedan vi 

senast vandrade här, 2018, har storskogen på många ställen blivit totalavverkad, vilket öppnar 

upp för nya vyer. 

 

 
Korum vid Fline bygdegård inför starten. 

 

220523 Vandringsrapport Etapp 7 Sjövik-Saladamm 

Dagens etapp mätte 35 km. På grund av otydlig snitsling på ett ställe, fick tyvärr ett antal 

vandrare gå ytterligare någon kilometer… 

Strålande väder hela dagen. Korum inne i Folkärna kyrka. Vandringen gick över bron vid 

Utsund, där dalaallmogen och bergsmännen gick över älven 1521 och anföll unionshären 

(”danskarna”) vid Sonnbo hed och där man avgick med segern. 

I Bergshyttan var nu den sedvanliga fikarasten i byns nya bystuga, en gammal NTO-lokal som 

byn har tagit över.  

Uppe på Tjyvberget passerades gränsen in till Västmanland, med en ståtlig gränssten från 1793. 

Sedan anträddes vandringen in i Västmanland. Vätskepåfyllning i Mårtsbo och sedan fram till 

Möklinta och Möklintagården, där sopplunchen väntade. 

Nytt fikastopp vid Kvarnplatsen i Hillersbo, där ICA hade sponsrat med frukt, kaffe mm. 

Genom skogen öster om Vallsjön, där en stor skogsavverkning pågick så där var det lite 

besvärligt att ta sig fram. 

Förläggning i vanlig ordning på Ösby naturbruksgymnasium i Saladamm.  

Nu börjar krämporna bli ganska så allmänna bland vandrarna, en del skoskav mm. 

 



 
Vandrarna passerar över bron vid Utsund. 

 

220524 Vandringsetapp 8 Saladamm-Altuna 

Åter en fin vandringsdag med sol. 34 km skulle avverkas idag. Men imorgon varslar åtminstone 

en väderrapport om regn … 

Vacker vandringsväg längs den gamla huvudvägen från Sala till Saladamm, två milstolpar från 

1861 passerades. 

Väsby kungsgård bjöd som vanligt på varmkorv. Sen var det bara några km till Norrby 

församlingshem, där ytterligare fika väntade. Kunde behövas, för sen väntade 14 km lång 

”ökenvandring” på asfaltsvägen fram till Fastbo. Att vi hade kraftig motvind hela vägen, gjorde 

inte vandringen lättare. 

Lunchrast på en åkerholme i höjd med Sörbäck. Vid Fastbo fanns tidigare länsgränsen mellan 

Västmanlands län och Uppsala län. Nu fanns inte denna skylt där. Det kan nog ha samband med 

att Heby kommun har bytt från Västmanlands län till Uppsala län. 

Framme vid Altuna bygdegård väntade så sedvanlig grillbuffé.  

 

 
Vacker vandringsväg in till Sala, längs den gamla vägen. 

 

220525 Vandringsetapp 9 Altuna-Hjälsta 

Dagens etappinfo ej så omfattande, då jag ej vandrare. Ligger etappen före och snitslade 

morgondagens etapp, Hjälsta-Hällkana friluftsgård i Bro. 

Efter sedvanligt morgonbestyr och frukost, korum och etappinfo, som denna morgon ägde rum 

inomhus. Det hade regnat under natten. Inget regn på morgonen, men regntunga skyar. Det blev 

dock bra vandringsväder under dagen och inget regn. 



Etappen Altuna-Hjälsta mycket tung av framför allt två anledningar; 37 km och mestadels 

asfalt. Dock inga större höjdskillnader, mestadels slättvandring. 

Radio Uppland hade ett längre inslag, där Per Gilén berättade om årets vandring. Länk på FB. 

En liten tapper skara vandrare, c:a 25 st, vandrare iväg under ledning av Torsten Johansson. 

Nytt för i år var att lunchen serverades i Nysätra församlingshem (gamla skolan), som ligger 

intill kyrkan. 

Alla kom fram, humöret fortfarande på topp, trots den slitsamma etappen. 

 

 
Frukost i Altuna bygdegård. En rejäl frukost behövs inför dagens vandring. 

 

220526 Vandringsetapp 10 Hjälsta-Hällkana, Upplands-Bro 

Vackert väder när vandrarna drog iväg mot Bro, c:a 34 km bort. 

Själv fortsätter jag snitsling av nästa etapp Hällkana-Alvik. Det tar länge tid än man tror att 

snitsla en sträcka på 35 km, även om den är välkänd. Tyvärr verkar inte alla uppskatta 

Dalkarlsvägens snitslingar. Den snitsling som vi gjorde på en del av sträckan, torsdagen före 

vandringen, var nästan helt nedriven. Tråkigt. Vi tar ju ner dessa, när sista vandrare har passerat. 

Vid avtagsvägen mot Biskops-Arnö väntade en överraskning (för de som inte har vandrat 

tidigare), sockerdricka i den ihåliga eken. 

Övergrans församling bjöd som vanligt på korv m.m. Sista bjudstoppet på hela vandringen. 

Nu börjar vi närma oss Stockholm. Nu blir det mer konkret att man verkligen har gått från 

Dalarna till Stockholm. 

Övernattning i Hällkana friluftsgård, som ligger norr om Bro. Den nya förläggningsplatsen var 

med i 2020 års inställda Storvandring. Anledningen till att vi flyttade från Klints hembygdsgård 

i Bro till Hällkana, berodde främst på att vi inte längre fick övernatta i den stora idrottshallen, 

men även att hembygdskämparna på Klint börjar bli liten till åren komna och ansåg sig inte 

längre orka mäkta med att ta emot oss. Dock ordnade ett antal medlemmar kvällens middag, 

köttfärslimpa, som vi alltid har fått på Klint. Fint område vid Lejondalssjön.  

 



 
”Sockerdrickseken” vid vägen mot Biskops-Arnö. 

 

220527 Vandringsetapp 11 Hällkana-Alvik 

Lite regnskurar till och från under dagen. Lång etapp till nya förläggningsplatsen KFUM i 

Alvik, drygt 38 km. Frukost genom Klints hembygdsgårds försorg i det välutrustade köket, 

matplatsen på friluftsgården. Korum med präst från Bro församling. 

Första delen av etappen följde vi Upplandsleden, tills vi kom till Gamla Enköpingsvägen. 

Tibble gamla gästgivargård passerades. På toppen av Dalkarlsbacken serverades fältlunch. 

Nästa stopp med egen förtäring var vid Säby gård.  

Barkarby, med IKEA och olika köpcentra var en stor byggarbetsplats, så det var lite 

kringgående, innan Barkarby gamla torg nåddes. Därifrån ny vandringsväg, då nya motorvägar 

mm gjorde att den tidigare vägen över Järvafältet ej kunde nyttjas. I stället vandring väster om 

Tensta m fl bostadsområden. Fin och slät GC-väg. Efterhand ankomst till Ursvik. Området vid 

Ursvik har förändrats radikalt sedan våra första vandringar. En helt ny stadsdel har uppstått, där 

det tidigare var skog och åkermark. 

Från Ursviks motionsanläggning fick vi sedan trixa oss fram genom Sundbyberg till KFUM-

anläggningen i Alvik. Bra förläggning i gymnastikhallen. 

Sedvanlig middag, ”Sista natten med gänget” på närbelägen kvarterskrog. 

 

 
Storstaden närmar sig. Passage under E18 söder om Hällkana. 

 

 



220528 Vandringsetapp 12 Alvik-Skeppsholmen-Stortorget 

Regn hade varslats till den sista vandringsdagen – och så blev det också!  

Efter stärkande frukost på kvarterskrogen ställdes så kosan mot Kungl. Hufvudstaden. Eftersom 

många hade sockenkläder så var intresset att vandra inte så stort. Många tog därför T-banan in 

till centrum.  

Återsamling på Skeppsholmen. Ganska kraftiga regnskurar. Spelmännen kunde därför inte 

spela på vandringen till Skeppsholmen och de flesta sockendräkterna doldes av regnplagg av 

olika slag.  

Så den sista vandringetappen blev tyvärr en något avslagen tillställning. På Stortorget kunde 

dock spelmännen ställa upp sig i en nisch vid Börshuset, så där blev det musik, under ledning 

av Fix Oskar Flink från Rättvik, som hade fått ihop ett gäng spelmän/-kvinnor, många från 

Västmanlands-Dala nations spelmanslag.  

Sedvanligt program, med lite tal, musik och spontan dans. 

Och därmed var 2022 års Storvandring avslutad. Nu planerar vi för Allmogetåget 2023. 

 

 
Vandring i regnväder mot Stortorget. 

 

 

 

 

För ytterligare bilder, se Facebook ”Dalkarlsvägen” 

 

 

// Jan-Olof Montelius 

220831 


