
Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker 
ens liv.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens 
liv. Nils Kjær

Dagstur lørdag 4. september 2021

I Karolinernes fotspor 
Over riksgrensen til Åre

Inkludert i prisen:
 Reise med moderne turbuss
 Kaffe og matservering underveis
 To retters middag
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

Grunnpris             kr. 1.600,-

Depositum              kr. 300,-



Vega Reiser AS Kvenildsskogen 10 7092 Tiller

Tlf: 73 95 10 15 post@vegareiser.no www.vegareiser.no

Kl. 8.00
Avreise fra Trondheim Sentralstasjon, plattform 12, og vi setter kursen mot Verdal. 
Etter hvert følger vi Rv72 Jamtlandsvegen inn til riksgrensen. Videre kjører vi langs 
Karl Johansvägen eller Skalstuguvägen som den også kalles. På denne strekningen 
er det flott natur og mye historie, fra flere århundre tilbake. 

Gamle kongevei er en gammel ferdselsåre mellom Jamtland og Trøndelag. Veien 
ble på tidlig 1800-tallet bygd opp til en "kjørevei" av den Svensk-Norske kongen 
Karl Johan, derav navnet Carl Johans vei. Veien sto ferdig 1835 på Norsk side. 
Veiens hensikt var å bedre ferdselen mellom Jamtland og Trøndelag. Veien ble på 
slutten av 1800 tallet lagt ned og erstattet av riksvei 72. Fra midten av 1980-tallet 
har den gamle veien blitt restaurert og er nå en populær turvei for gåturer, 
sykkelturer, ride- og kjøreturer med hest. Kanskje var det her Olav Den Hellige 
kom før slaget på Stiklestad i 1030? Veien er bygd opp med høye steinmurer flere 
plasser og på Svensk side finnes flotte steinhvelvsbruer. 

Underveis gjør vi et stopp for kaffe og enkel servering og vi skal også strekke på 
bena og beskue Sveriges største fossefall, Tännforsen. Ikke så høy som vår egen 
Vøringsfoss, men et imponerende skue likevel.

Vi ankommer Duved og vår Karolinerhistorie avsluttes her. Vi vender østover mot 
Åre. Her blir det et par timer til litt handel, og kl. 15.00 samles vi på Åregården for 
middag.

Kl. 16.30
Vi forlater Åre og veien går mot Trondheim igjen. Vi gjør et lite stopp på Storlien 
for litt handel og en benstrekk, og forventet ankomst i Trondheim er rundt kl. 
20.00.


