
AXMAR SKÄRGÅRD
Paddling med övernattning, 30 km

Paddling Kusön, Synskär, Gåsholma, 

Svartstensudden, Fågelhararna, Engmanvraket
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Gör en långtur med  
övernattning och upp-
täck öarna och vraken  
i Axmar skärgård.

Mer info på baksidan

Foto Aja Axlund



1 TOKHAREN – SKEPPSVRAK  N 61° 2’ 53,08’’, E 17° 13’ 51,21’’

Tokharenvraket förliste troligen i början av 1900-talet. Ändå är det okänt vilket fartyg det 
är. Hela järnmalmlasten ligger kvar i skrovet på sex meters djup. Kring vraket ligger roder, 
akterspegel och andra skeppsdetaljer. Och där någonnstans finns svaret! Vraket syns inte 
från ytan, men är utmärkt med boj.

2 KUSÖN
Passa på att besöka det gamla fiskeläget på Kusön. Hela ön ägdes förr av Axmar bruk och 
de som bodde här bedrev kolning, jordbruk och fiske för brukets räkning. Den lilla pitto-
reska byn var bebodd året runt och här fanns en skola för barnen. Idag är det en mycket 
vackert bevarad byklunga med ”Bullerbykänsla”.

3 DJUPAVAN
På Djupavan kan du bada och vila på härlig liten sandstrand.

4 SYNSKÄR
Synskär är en gammal lotsplats. Kvar finns en väl skyddad kaj. Ön har promenadstigar och 
en gulmarkerad vandringsled. Kajakbryggan ligger ca 50 m från båtbryggan.

5 GÅSHOLMA
Gåsholma är ett pittoreskt fiskeläge med Gåsholma Fisk och Sommarcafé, (gasholma.
se). Angöring vid bryggan nedanför caféet. Närhet till fina vandringsstigar (Skämningsöns 
naturreservat och Svartstensuddens naturreservat).

6 SVARTSTENSUDDEN  N 61° 0’ 49,49’’, E 17° 13’ 53,92’’

På 17 meters djup ligger vrakdelarna av slupen Beda af Harg. Malmlasten är kvar vid stran-
den sedan ovädersnatten den 5 oktober 1883. Där ligger den vackert beväxt med blåstång, 
omgiven av den säregna naturen med dramatiska klippor och blankpolerade hällar på 
Svartstensudden.

7 ALDERNÄSVIKEN PÅ KUSÖN
Aldernäsviken på sydvästra Kusön har ett skyddat läge och en härlig sandstrand där du 
lätt kan dra upp kajaken. Där finns även utedass och vindskydd. Här kan du övernatta i 
vindskyddet eller eget tält och njuta av kvällssolen.

8 FÅGELHARARNA
Fågelhararna passar att stanna till på för både bad och tältning. Där finns en eldstad, 
stenstrand och du kan njuta av kvällssol.

9 OXELHAREN
Fyra riktigt stora träfartyg ligger här sida vid sida. Alla är förvånande välbevarade fast de 
ligger så grunt. Passar både snorklare och sportdykare.

10 ENGMANVRAKET, SIMPVIKEN  N 61° 1’ 01,19’’, E 17° 10’ 18,67’’’

Ett tjugotal meter från Simpvikens strand ligger Engmanvraket, som klara dagar syns från 
ytan. Det är ett skelett av en 27 meter lång skuta från sekelskiftet 17-1800, som dessutom 
är ett av få arkeologiskt dokumenterade vrak i Norrland.
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Hela den här turen ligger inom Axmars naturreservat och särskillda bestämmerlser gäller.

Du hittar länk till Google Maps-karta över den här turen på axmarbruk.se

Läs mer om Axmar bruk på axmarbruk.se. Håll dig uppdaterad på facebook/axmarbruk eller instagram/axmar_bruk
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