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Häckebergas 8,5 med Baronens grav – 8,5 km 

 

 

Runda i Häckebergas mysiga miljö där man kommer förbi den ovanligt 

placerade ”Baronens grav”. 

 

 

 

Utgå enligt kartan nedan från den inringade P-platsen där Skåneleden passerar. 
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Gå höger på den asfalterade vägen, längs Skåneledens orangea markering. Efter 100 meter, 

sväng vänster in på grusvägen, för att fortsätta följa orange markeringen. 

 

 

 
2 km sedan starten ser du ett grönt militärförråd. Följ med Skåneleden åt vänster. 

 

 

 
Man kommer förbi ytterligare ett militärförråd. Vid 2,5 km svänger Skåneleden bort från 

grusvägen och in i skogen. Fortsätt färdas utmed orange markering. 

 

In genom en grind till björnhänget. 
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Har du tur kan du även gå ur björnhänget genom nästa grind. Rakt fram på vägen. 

 

Vid nästa vägkorsning ta vänster och lämna Skåneleden. Ignorera en grusväg från vänster. 

Här ska man gå lite snett åt höger. 

 

 

 
Bara att njuta av den fina miljön. 
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Sväng ner till vänster på nästa grusväg, denna är efter 5,4 km efter starten. På höger sida 

finns en smal mountainbikestig. Kommer du fram och ser skylten med en cykel på, har du 

missat grusvägen. 

 

Lämna grusvägen efter 300 meter och gå in i skogen på en äldre avverkningsväg. Vägen blir 

mindre och är till sist en smal skogsstig. 

 

 

 
Baronens grav. 
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Efter en brant uppförsbacke närmar man sig rundans höjdpunkt. Stigen för oss förbi 

”Baronens grav”. Det är en stor liggande gravsten. Man är här uppe efter 6,2 km. 

 

På stenen står det ”Friherre”, det är rangen närmast under greve. Tilltalstiteln till en friherre 

är dock baron. Carl Gustaf Wrangel var friherre von Brehmer. 

 

Över texten på gravstenen finns en sol med en fågel överst. 

HÄR HVILAR 

FRIHERRE 

CARL GUSTAF WRANGEL 

* D 17 AUGUSTI 1871 

† D 17 MARS 1920 

OCH HANS HUSTRU 

ELSA SOPHIA BONDE 

* D 3 DECEMBER 1879 

† D 22 JANUARI 1946 

 

Fortsätt på stigen och gå över en bäckfåra. Man kommer fram till en vändplats för 

skogsmaskiner. Följ skogsvägen neråt till vänster. 

 

Studera det fina hantverket man gjort med stenläggningen längs Olstorpsån. Trots vattnets 

konstanta nötande och trädrötternas arbete genom århundradena ligger stenmuren perfekt. 

Mycket imponerande arbete. 

 

Ta till vänster på asfaltsvägen. 
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Efter lite drygt en km kommer man fram till P-platsen rundan utgick ifrån. 

 

 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 

 

Häckebergas 8,5 med Baronens grav 


