Med häst i St Olavs spår. Skalstugan – Karl Johans Klev
3-dagarstur (4 övernattningar) med egen häst i fjällterräng.
Ta med din häst och upplev en unik tur längs en led fylld av historia och
storslagen natur. Gränsfjällen är fantastiskt avstressande när du skrittar fram
och betraktar vyerna runt dig. Helpension ingår, vilket för hästen innebär hö,
hage samt kraftfoder. Vill du ha specialfoder till din häst så tar du med det själv.
Vi ordnar alla tullärenden. Dock ska varje ryttare ha med hästpass och giltigt
hälsointyg för gränspassering åt sin häst. Då det är ekipage som inte känner
varandra sedan tidigare så prioriterar vi säkerhet. Turen leds därför av två
erfarna guider och på den medföljande hästvagnen fraktas bl a både ryttarnas
och hästarnas lunch.

Vi startar vid anrika Skalstugan. En plats som inhyst tusentals vägfarande med häst
under århundradena. Där sover vi en natt i gemensamt tält medan hästarna går i
separata hagar för att bekanta sig med varandra på lite avstånd.
Dag 1 är 23 km lång. Vi färdas vi längs den s k Karl Johansvägen upp mot norska
gränsen. Uppe på fjället har vi en milsvid utsikt om vädret tillåter och vi färdas i lugnt
tempo längs den gräsbevuxna vägen, kantad av vresig fjällbjörk. Många kulturmärkta
stenvalvsbroar trampas på och många nedförsbackar passeras innan vi kommer till
jordbruksbygden vid älven Inna. I Sul bor vi på den fina gården Lillemoen. Från och
med nu går hästarna i gemensam hage.
Dag 2 gör vi en dagstur på ca 2 mil längs pilgrimsleden till Galleri Nordre, som är en
försvarsanläggning, insprängd i berget. Vid älven äter vi medhavd lunch och passar
också på att besöka fästningen. När man rider nerför den branta Karl-Johans klev är det
svårt att förstå att kung Karl XIV Johan åkte här i sin jättelika vagn, på 1830-talet. På
kvällen gör vi ett besök vid Olavskällan i Sul och sover sedan skönt igen på Lillemoen
gård.
Dag 3 rider vi tillbaks till Skalstugan. Backarna upp mot Sverige är både branta och
många, men vi tar det lugnt och vilar ofta så att alla hänger med. Väl uppe, så får vi lön
för mödan när vi blickar in mot den svenska fjällvärlden. Nere i Skalstugan väntar en god
middag på oss i matsalen och hästarna får en välförtjänt vila. Kanske någon vill ta ett
bastubad innan vi kryper till kojs i tältkåtan. Vi avslutar sedan turen morgonen därpå med
en gemensam frukost i matsalen.
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