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Resan fortsätter mot ett fullspäckat program
500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid pågår under hela 2023 med några större stopp på
vägen. Här är några av årets planerade höjdpunkter:
Den första januari 2023 startar vi igång hela 500-årsresan i Stallarholmen – en av de
platser i Strängnäs kommun som varit befolkad allra längst.
Den 3-6 juni har resan ett lite längre stopp i Strängnäs då vi uppmärksammar
nationaldagen! Den dag som Gustav Vasa valdes till kung.
I augusti kommer vi alla att kunna delta i aktiviteter i Mariefred och njuta av senommaren
vid slott och vatten. Mariefed är ytterligare en plats med stark Vasa-koppling.
Nyårsafton 2023 planerar vi att avsluta 500-årsresan och ta oss mot framtiden. Det gör vi i
Åkers styckebruk!
Utöver de tillfällen som presenteras här ovan planerar föreningar, kulturaktörer och kommunen
för utställningar, satsningar för folkhälsa, scenkonst, marknader och mycket mer. Vilket år vi
skapar tillsammans!
Mycket av projektets fokus har hittills varit på 6 juni i Strängnäs och nu börjar programmet för
nationaldagen få en tydligare form. I det här nyhetsbrevet kan du läsa om en de programpunkter
som är klara. Föreningen Dalkarlsvägen kommer att vandra från Brunnsbäck i Dalarna och
anlända till Strängnäs på nationaldagen. Ett första utkast för programmet släpps den 6 juni i år.
Det finns fortfarande alla möjligheter att komma med på resan. Välkommen att höra av dig till
mig om du har idéer!
Hälsningar,
Johanna Nyberg, projektledare

Hälsningar från Föreningen Dalkarlsvägen

Vandring till Strängnäs 6 juni 2023
Vi i föreningen Dalkarlsvägen för traditionen vidare från Dalaallmogens arbetsvandringar i forna
tider. Samma allmoge som slöt upp för Gustav Eriksson Vasa och därmed bidrog till inledningen
av Befrielsekriget 1521 – 1523 som slutade med valet av honom som kung i Strängnäs den 6
juni 1523.
Vår förening genomförde därför en vandring kallad ”Allmogetåget 2021” i fotspåren av
allmogehären för 500 år sedan från Mora till platsen för det första slaget i detta krig, Brunnbäck,
där en ceremoni med bland andra försvarsminister Peter Hultqvist, landshövding Ylva Thörn och
chefen för armén Karl Engelbrektson avhölls.
Nu planeras för en fortsatt vandring kallad ”Allmogetåget 2023” från Brunnbäck via Västerås till
Strängnäs med framkomst 6 juni 2023.
Sista etappen, 6 juni, är kort och planeras gå från Härad till centrala Strängnäs. Detta för att
möjliggöra för vandrare som bär sockendräkt och avslutningsvis en tät med fanborg.
På vår hemsida kan du läsa mer om föreningen och om Allmogetåget 2023. Klicka här för att
komma till vår hemsida.
Foto: Jan-Olof Montelius, Föreningen Dalkarlsvägen

För dig som är arrangör
För dig som arrangör samlar vi viktig information på: För dig som arrangör - Strängnäs
kommun (strangnas.se). Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med mer
information allt eftersom.
Vet du redan nu vad du ska göra och när? Lägg in det i evenemangsguiden. Tagga ditt
evenemang med #500arsresan. Det gör det enkelt för besökare och intresserade att hitta ditt
evenemang.
Nu har vi ansökt om markupplåtelse
Vi som arbetar med projektet har gjort en ansökan om markupplåtelse för de dagar då vi vet att
det är mycket aktivitet. Det gäller framförallt den 3-6 juni i Strängnäs, nyårsdagen i Stallarholmen
och nyårsafton i Åker. Vi har bokat upp de flesta gator, torg och parker i Strängnäs den 3-6 juni

för att underlätta för handläggning och planering. Ska du arrangera något utomhus de här
dagarna? Hör av dig till Johanna Nyberg, projektledare för 500-årsresan.
Gemensam kalender för planering
Du som arrangör kan kan ta del av 500-årsresans kalender för planering. Kalendern är ett
planeringsverktyg för alla oss som arbetar med 500-årsresan. Den är till för att ge en överblick
över allt som planeras och genomförs inför och under 500-årsresan. Den ersätter inte
evenemangsguiden som finns på Strängnäs kommuns hemsida.
Kalendern är inte en offentlig kalender, så för att få tillgång till den krävs att du har skrivit under
en samtyckesblankett i enlighet med GDPR. För att få tillgång till kalendern kontaktar du
projektledare, Johanna Nyberg, på 500@strangnas.se.

Viktiga datum

Kulturnämnd
26 april klockan 17:00 på Mötesplatsen i Stallarholmen. Innan mötet öppnas finns det möjlighet för
allmänhet att träffa ledamöterna mellan klockan 16:00-17:00. 500-års resan är ett av ärendena som ska
hanteras.
Deadline för bidrag till nästa nyhetsbrev
Måndag 18 april
Nätverksträff
Tisdag 7 juni klockan 18.00-19.30, Kulturhuset Multeum.
Ingen anmälan krävs.

500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid
Nästa år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Med avstamp i den händelsen gör vi
som lever och bor i Strängnäs kommun en resa tillsammans under hela året och genom hela kommunen.
Vi färdas genom dåtid och nutid och blickar mot vår framtid tillsammans med besökare av vår plats i
Sörmland. 500-årsresan går genom tiderna under temana makt, demokrati, mänskliga rättigheter och
folkhälsa.
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