
Snabbfakta 

Längd 
9,7 km

Tidsåtgång 
ca 3h 

Svårighetsgrad 
Lättvandrad, dock en kraftig stigning på 
den nordligaste delen. Denna del går att 
undvika om du kortar ner vandringen 
något. Se kartan.

Terräng 
Omväxlande natur- och kulturlandskap

Start & målpunkt 
Vättersvallen vid Breviks Camping. Ca 15 
minuter från Karlsborgs tätort.

Markering
Följ vit markering

Hitta hit
Vättersvallen och Breviks Camping 
ligger i direkt anslutning till väg 
195, ungefär mitt emellan Hjo och 
Karlsborg.

Tips
Glöm inte badkläderna! 
Efter nästan en mils 
vandring avslutas leden 
vid Vättersvallen. I anslutning 
till campingen finns en mycket 
vacker sandstrand med klarblått 
Vättervatten som kan få den värsta 
badkrukan att ändra sig!

Välkommen till Brevik och Gärdeslingan! Du befinner dig 
nu på en mycket gammal ort med lång och spännande 
historia. Gärdeslingan tar dig ut på en upptäcktsfärd i ett 
omväxlande natur- och kulturlandskap.

Ett bra sätt att uppleva Breviks historia är att gå någon av de två 
lokala vandringslederna; Gärdeslingarn och Röåslingan. Båda 
lederna startar och slutar vid Vättersvallen. Du kommer passera 
gamla torp och gårdar, en fattigstuga och fler kulturhistoriska miljöer. 
Efter hälften av vandringen börjar leden stiga brant upp mot Gardis. 
Denna mäktiga platå utgör ett tydligt spår från istiden och är en del 
av den mellansvenska randmoränzonen. Längs leden växer stora 
vackra mattor av ljung – Västergötlands landskapsblomma.

Brevik har en mycket gammal historia med kopplingar till medeltiden. 
År 2014 visade undersökningar att Breviks kyrkas klocktorn, av typen 
tornstapel, kan dateras till tidigt 1300-tal. Brevik har även tydliga 
kopplingar till Vadstena kloster och traditionen berättar att den 
heliga Birgitta ska ha bott på Ripanäs. Enligt en sägen ska en tunnel 
under Vätten förenat Ripanäs med klostret. 

Sjömanstraditionen har varit strak i Brevik. På 1800-talet fanns här 
ett dussintal råseglare som bland annat skeppade torv till Motala 
Mekaniska Verkstad, tegel till Karlsborgs Fästning samt sand till 
glasbruk och timmer. Orten är även en del av den bördiga Guldkroken. 
Brevik är fortfarande en jordbruksbygd, och är med sitt vackra läge 
vid Vättern den kanske vackraste orten i Karlsborg. Med andra ord, 
en guldplats!
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