
Gör paddelturen till ett riktigt äventyr! I appen ”Läckö Kinnekulle” 
kan man följa den självguidade turen Vraksafari som startar vid 
Naven och tar dig förbi övergivna och förlista skepp i Ekens skär-
gård. Samtliga vrak är markerade med en vit boj. De stopp som inte 
är kopplade till något vrak är inte beroende av någon specifik plats 
och har därför ingen boj. En del vrak syns tydligt, medan andra ligger 
djupare gömda under ytan.

I Vraksafarin lyfts 20 platser och berättelser fram varav en handlar 
om Navens fyr och om fyrvaktarhustrun Mathilda som blev ensam 
med 13 barn och ett på väg när hennes man, fyrvaktaren Carl Fredrik, 
drunknade. Den stora familjen bodde kvar i den lilla fyrvaktsstugan 
med endast ett rum och arbetet med att vakta fyren fördes vidare i 
släktled ända fram till början av 2000-talet.

Agnes är ett av vraken som syns tydligt från ytan. Skutan Agnes 
var, innan ombyggnad, ett väldigt vackert skepp som finns avbildat 
på bland annat vykort. Hon var en kravallbyggd galeas, 20,71 meter 
lång och hade ett stävornament i form av ett lejon med manen 
böljande utmed sidorna. Aktern var rikligt utsmyckad med bland 
annat svarvade pelare. 1921 utrustades hon med motor och under 
sin siste ägares tid låg hon i hemmahamn söder om Naven vid den 
krake som nu är restaurerad.
 
 

SNABBFAKTA
LÄNGD 
Ca 13 km 

UNGEFÄRLIG TIDSÅTGÅNG
2,5 timme

PASSAR FÖR 
Paddlare med lite vana

OMRÅDE 
Vänern inomskärs

START OCH MÅL
Naven, Kållandsö

HYRA KAJAK
Finns vid Naven under sommaren

HITTA HIT
MED BIL
Sväng av vänster från Kållandsövägen vid skyl-
ten för Läckö Golf. Följ sedan vägen tills dess 
att det är skyltat med Naven.

MED NÄRTRAFIK
Med beställningstrafik via Västtrafik kan du ta 
dig från valfri adress direkt ut till landsbygden. 
Du ringer och beställer din resa minst 1 timme 
innan önskad avresa utifrån de förgivna tidsin-
tervallerna. Att resa med Närtrafiken kostar som 
en vanlig enkelbiljett och du kan betala både 
kontant och med bankkort.

Beställning av närtrafik: 0771 - 91 90 90

PADDELTUR VRAKSAFARI
Kållandsö

+46 (0)510-200 20
info@lackokinnekulle.se 
www.lackokinnekulle.se 

Facebook & Instagram: lackokinnekulle  
App: Läckö-Kinnekulle

GÖTENE - LIDKÖPING
TURISTBYRÅ

Paddla
Vraksafari

Fotograf: Mikael Svensson

Fotograf: Carolina Hellström



±

0 250 500 750 1 000125
Meter


