
Med häst i St Olavs spår. Bräcke – Östersund. 
 
Följ med oss på en 4-dagarstur (5 övernattningar) med egen häst. Helpension 
för ryttaren och hage, samt hö och kraftfoder till hästen ingår. 
På dessa turer kommer ekipage som inte känner varandra sedan tidigare. 
Därför prioriterar vi säkerhet och turen leds av två guider med stor erfarenhet 
av turistverksamhet och långturer med häst. På den medföljande vagnen finns 
dagens luncher till både häst och ryttare. Där kan det också finnas möjlighet att 
åka med om något skulle inträffa. Färden går i omväxlande terräng, genom 
skogar, jordbruksmark och byar. Sista dagen rider vi också genom staden 
Östersund. Vi följer mestadels mindre vägar och turen är därför även 
genomförbar med en smalare terränggående hästvagn.  
 
Samling sker vid Bräcke ridskola, där hästarna står i box under natten (övriga nätter 
tillbringar hästarna tillsammans i gemensam hage) och vi bor i ridskolans klubbhus. 
Första dagen rider vi till Revsund, en etapp på ca 3 mil. Några korta sträckor går 
längs E 14 men oftast följer vi gamla byvägar. Vi stannar både vid Gimån och vid 
Camp Viking. Övernattning sker vid Revsunds prästgård.  
 
Dag två, som är ca 2 mil lång, följer vi östra sidan av Revsundssjön till Pilgrimsstad. 
Lunchen intas i skogen, där det också finns möjlighet till ett dopp om vädret så 
tillåter. Vi fortsätter sedan längs små grusvägar tills vi är framme i Hållsta kvarn.  
Där övernattar vi i små stugor vid forsen. 
 
Tredje dagen tar vi oss till Brunflo, en sträcka på ca 2 mil. Till byn Lockne följer vi 
järnvägen och sedan bär det iväg uppåt mot Haxängsbuan, där vi äter vår 
medhavda lunch vid fäboden. Därefter går färden genom ett landskap fullt av 
kulturhistoriska lämningar, ner till Brunflo kastal och vidare till dagens mål; 
Sörbygården. 
 
Sista dagen är kort, endast 17 km. Men även den bjuder på skogar och ängar.  
Vi kan även njuta av Storsjöns vyer, med Frösön i fonden. Vid Minnesgärde binder 
vi, som vanligt, upp hästarna i träd, medan vi intar vår lunch. Till slut kommer vi 
sedan in i Östersund och paraderar längs gatorna och Badhusparken till Jamtli 
friluftmuseum. Där avslutar vi vår tur med en gemensam fikastund innan hästarna 
lastas på transporterna och var och en far iväg till sitt. 
 
Datum 
Tur 1: 26 – 30/6 2017 
Tur 2: 26 – 30/7 2017 
 
Kostnad 
8 450 kr/per ekipage 
Minst 5 deltagare/tur 
 
För mer info: 
www.kulturkonten.com 
kulturkonten@telia.com 
070-321 00 27 (Gunilla), 070-631 44 87 (Hilja) 


