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Ruten starter ved den nyistandsatte banegård i Lauenburg/Elbe. Vejret er mildt og 

stille, men det er vist en af de sidste snefrie dage i år, så nu skulle det være: Jeg 

er på vej til Harzen! 

Fra Lauenburg og 400 km op ad Elben er forlandet i 1997 blevet beskyttet i varie-

rende grader som »Biosphärenreservat Flußlandschaft Elbe«. Bærmevejen er mest 

asfalt og cement, så da diget slår en bue mod vest, går jeg op på digekronen og 

hen over forlandet. Lige her er der vådt græs med spredt bevoksning og små søer, 

så det er ikke så mærkeligt, at et skilt fortæller om storke. 

I de små bebyggelser bag diget er der en del ældre bindingsværkshuse med gav-

len mod diget. Gavlens rem har ofte en lang indskrift, og en af dem kan jeg tyde: 

»Vor Feursbrunst Wassernoth und Kriegsgefahr Gott dieses Haus in Gnaden be-

wahr«. 

I udkanten af Barförde passerer jeg en tom campingplads, og så må jeg op at kig-

ge på diget igen ved det store forland, Elbinsel Vierwerder. Syd for Radegast er 

der NSG-skilte på begge sider af vejen. Jeg går langs endnu en død arm, Rade-

gaster Haken, som jeg krydser ved første lejlighed, og fortsætter på en markvej 

gennem engene til stor fortrydelse for andeflokkene, der under megen palaver fin-

der en anden rasteplads. Helt ude ved Elben ligger gården Heisterbusch. Den er 

omgivet af et dige, så det næsten ligner en befæstet borg, hvor kun tagene kan 

ses. 

Jeg drejer sydpå langs Elben ad en grusvej og snart kan jeg se Bleckedes tårne. 

Ved Alte Elbe krydser jeg et stemmeværk og fortsætter langs et sommerdige på 

stien Eckermann-Weg, som fører hele vejen til Bleckede. Jeg fortsætter ad 

Marschdeich og Schlossstr. forbi ElbSchloß Bleckede, som nu er »Informations-

zentrum für das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue«, og drejer hen 

mod ZOB, hvor chaufføren forhåbentlig har fundet hen efter sin julemarkedsud-

flugt. 

E6 ns, etape 1: 
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Skovveje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruten starter ved ZOB, som ser lidt forladt ud, men som der står på kortet, så er 

jernbanen 'stillgelegt'. I udkanten af byen skal man op af en trappe så man kan 

fortsætte på diget. Den næste landsby, Alt Wendischtun, er næsten vokset sam-

men med Bleckede, men ved  Gr. Marschweg er det slut med villaveje. Jeg drejer 

tv og lidt senere går jeg over et dige og ind i en lille skov ved Elben. Efter et styk-

ke tid fortsætter skovvejen langs »Gr. Marsch mit Bauersee«. Der må være en del 

fugle; der er i hvert fald mange fugletårne. 

Jeg fortsætter gennem bebyggelsen i udkanten af Alt Garge, følger Elbuferstr. og 

drejer så opad tv ind i endnu en skov og slår en stor bue rundt om en camping-

plads. I den østligste ende skimtes Elben gennem træerne, og snart er jeg på ud-

sigtspunktet Viehler Höhe, der med sine 43 m giver en fantastisk panoramaudsigt 

over en lang strækning af Elben. 

Så går det ned ad en lang trappe og ind i en skov med gravhøje. Derefter ud over 

markerne, gennem skoven og ned ad en kampestensvej til udkanten af Walms-

burg, hvor der løber en sti langs træhuse. Jeg drejer tv på en villavej, og finder 

den rigtige sti gennem Staatschenberge op ad en bakke, hvor dåvildt krydser sti-

en. Midt inde i skoven er den markeret som Alter Schulsteig. Landsbyen Reeßeln 

består af 4-5 store gårde i en lysning, og så er det ellers videre gennem skoven, 

langs Ventschauer Mühlenbach og forbi forårets markarbejde. 

Inde i skoven drejer ruten til højre ad »Drawehn-Höhenweg« som kommer fra Neu 

Darchau, så nu er der også et H under andreaskorsene. Drawehn er en stor rand-

moræne, hvor der er mange fyrreskove og mange små landsbyer. Det sidste styk-

ke aser jeg op ad en betonvej til landsbyen Sammatz. 

E6 ns, etape 2: 
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Hundertwasser 

Turen starter ved en stor gård midt i landsby-

en. Den svage sol formår ikke helt at brænde 

igennem, men det kommer nok. Jeg forsætter 

ad sogneveje og ind på skovens knoldede 

skovveje og stier til Bahnhof Leitstade, der er 

skiltet som 'ikke-ryger station', selv om den 

minder mistænkeligt om et trinbræt. På den 

anden side banen forlader jeg »Drawehn-

Höhenweg«, så nu må andreaskorset klare sig 

selv. Ad en bred skovvej går det op over en 

bakke og ned gennem en landsby, hvor der 

skiltes med »Seminar«; gæsterne skal nok 

blive der, der er kun nogle få huse og gårde i 

nærheden. 

Mellem Dübbekold og Göhrde er ruteforløbet 

ændret, så E6 kan følges med »Wendland-

weg«, som blev certificeret som Qualitätsweg i 

2007. En af fordelene ved dette koncept ses 

med det samme: tydelige vejviserskilte med 

afstandsangivelser til bl.a. seværdigheder. 

Denne 73 km lange vandrerute er en del af 

Wendland-Rundweg. 

Ved Göhrde krydser jeg landevejen, hvor der 

er et stort loppemarked, og går op i skoven til 

en Waldlehrpfad, der fortæller om syreskader 

(Immissionsschaden) i skoven. Ad lange skov-

veje når jeg et specielt meget sandet hedeom-

råde, NSG »Breeser Grund«, der er bevokset 

med spredte, lave egetræer. Videre gennem 

skoven til Riebrau, og derefter tværs over 

Golf-Club an der Göhrde. 

I Braasche drejer jeg op ad en opkørt mark-

vej, der fører op til landevejen. Her  skal jeg 

lige hen om hjørnet for at finde en bus, så jeg 

kan komme ind til Uelzen, der efter eget udsagn har verdens flotteste banegård, 

idet den fornylig er blevet 'moderniseret' af Friedensreich Hundertwasser, som jo 

også har boltret sig i Prag og i Wien. 

E6 ns, etape 3: 
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Wendland 

Wendland er området mellem Lüneburger Heide og Elben. 

Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, men vejene er 

endnu våde efter den heftige tordenskylle i går aftes. 

Jeg fortsætter ad den omlagte rute ved et vejkryds vest for 

den store tv-sender Dannenberg, drejer ind gennem en lille 

lund, men i et sving ude på markerne er afmærkningen 

væk. Jeg har ikke lyst til at gå hen over en privat eng og 

lede efter et andreaskors, så jeg fortsætter ad markvejen, 

drejer tv på en asfaltvej, og th mod det gamle spor. I 

landsbyen er der en p-plads med mange skilte, og her duk-

ker et andreaskors op igen ved siden af et H for »Drawehn-

Höhenweg«, samt et W i en trekant, som er logo for 

»Wendlandweg«. 

Alle skilte er enige om at pege mod skovstien til Hoher 

Mechtin på 142 m. Her er både madpakkehus, bænke, min-

desten og et højt udsigtstårn, der efter 118 trin giver en vid 

udsigt over den store »Nationalpark Elbufer-Drawehn«. 

Og så er det ellers skovveje, en landsby og skovveje igen til 

jeg når et Gasthaus med en tavle med vandrerute og en 

bom til hesteliner med et skilt om, at vand kan fås i Gast-

haus. Her er ruten igen omlagt, så H fortsætter lige ud, 

mens E6 og »Wendlandweg« drejer tv ad en Waldlehrpfad, 

der fører hen til en stor og velholdt Findlingspark. 

Så går det ud over markerne til en asfaltvej uden navn, 

hvor man kan dreje mod sydøst til Clenze. Jeg følger ruten 

mod nordvest og efter 200 m asfalt går det igen ind i en 

skov med store bakker. Undervejs er der et skilt til et ud-

sigtspunkt på Güneitberg, men jeg har fået nok af bakke op 

og bakke ned for i dag, så jeg fortsætter til en markvej, der 

fører mod Quartzau, hvor chaufføren venter. 

E6 ns, etape 4: 
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Egepladser 

Turen går gennem 

marker og skove og 

drejer sydpå ved lan-

devejen, hvor et stort 

egetræ er velforsynet 

med markeringer. 

Her er både H, W og 

andreaskors. Ved 

næste vejkryds bliver 

det igen skovvej 

gennem »National-

park Elbufer-

Drawehn«. 

På Ledigsberg, 123 

m, er der et meget 

højt jerntårn med fle-

re installationer og 

nogle lave bygninger. 

En lokal bondemand 

fortæller, at det er en 

rest fra DDR-tiden, 

og at det nu er til 

salg som skrot. 

På markveje går det 

videre over Oldendor-

fer Mühles gårdsplads, hvor der er store, istandsatte bygninger, selv om jeg nu ik-

ke er helt sikker på, at alle vil synes om mødet mellem det nye tag og det gamle 

bindingsværk på udhuset. Der er også hele tre broer over Nördlicher Mühlenbach. 

I Oldendorf er det tid til at dreje vestpå. Ruten blev i sin tid lagt uden om DDR, og 

vi er ret tæt på grænsen; i dag er det jo kun en delstatsgrænse. 

I Schnega støder jeg igen på møllebækken og et stort gadekær, hvor der er en 

gammel lade og en plads, der er fyldt op med store, gamle egetræer. En lignende 

plads med store træer findes i flere landsbyer i dette område. Og så er det i øvrigt 

tid til at sige farvel til »Drawehn-Höhenweg«. 

Jeg fortsætter ad sogneveje og drejer syd om Gledeberg og ind på en markvej op 

mod skoven. Langs markvejen har en venlig sjæl sat en række kirsebærtræer. Det 

er lige sæson, og bærrene er dejligt forfriskende i varmen. Skovvejen nord for 

Juchter Berg er meget sandet og tung at gå på, og asfaltvejen gennem Varbitz og 

sydpå til landevejen syd for baneoverskæringen er heller ikke særlig spændende. 

Endelig kommer der en fin vej gennem skoven nord for Thielitz. 

E6 ns, etape 5: 
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Ironman 

Markvejen går snart over i en 

sandet skovvej, der kaldes »Al-

te Frachtstraße«. En info-tavle 

fortæller om forskellige spor ef-

ter befæstninger. Her er også 

en bemærkelsesværdig  af-

mærkning: under skovfældnin-

gen har man ladet stammen 

med andreaskorset stå! 

I Schostorf er ruten lagt om til 

»Naturerlebnispfad Seewie-

sen«, der går gennem en tør-

lagt mose. I udkanten af Bad 

Bodenteich drejer jeg tv ved et 

stemmeværk over floden Aue, 

og går gennem den skyggeful-

de Burggarten. Over for ligger 

den gamle borg, der nu er mu-

seum og kurforvaltning. Jeg 

krydser hovedvejen og går ind i 

Bodenteicher Seepark med fine 

spadserestier, kneipp-anlæg, 

minigolf, scene og cafe/kiosk. 

Her er fint at holde siesta; det 

er stadig meget varmt. 

Et opslag på kioskens ydervæg fortæller, at E6 er omlagt de næste 56 km, og at 

der er info i kiosken. På forespørgsel får jeg udleveret fem ark papir med kort, ru-

tebeskrivelse og turistinfo, så nu gælder det om at være opmærksom på afmærk-

ningen, som i øvrigt er lidt sparsom. 

Nu går det så over banen og ud på markvejene. Ved åen overgår grusvejen til 

vandvæsenets område: Vi er tæt på Elbe-Seitenkanal, der med sine 115 km for-

binder Elben med Mittellandkanal. Et stykke fra Elben skal skibene løftes 38 m i 

Schiffshebewerk Scharnebeck, og der er også bygget havne bl.a. i Lüneburg. På 

den strækning, jeg går, er der ret fredeligt og god skygge på vestsiden. 

Turen afsluttes med en afkøling i Freibad Wieren, så i dag blev det til en hel jern-

mand med cykling, vandring og svømning. 

E6 ns, etape 6: 
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Tre mål 

Jeg fortsætter langs den fredelige kanal, 

og så er der ellers dømt kedelig asfaltvej 

helt til udkanten af Hankensbüttel. Her 

går jeg ind i et parkområde ved en stor 

sø, hvor der er anlagt et »Otter-

Zentrum«. 

Jeg fortsætter langs søen, hvor lystfi-

skerne har indtaget deres faste pladser, 

hen langs sydsiden og forbi det store fri-

luftsbad, Waldbad. Så går det op gennem 

skoven og ind i det fornemme klosterom-

råde med de mange rødstensbygninger, 

hvor stilheden brydes af ungernes hvin 

fra vandpjaskeriet. 

Ved indgangen til Klosterwald ser jeg en 

info-tavle hvoraf det fremgår, at jeg nu 

har været forbi byens tre turistmål: Ot-

ter-Zentrum, Waldbad og Klostermuseum 

Isenhagen. 

Ude af skoven krydser jeg banen, går 

hen forbi den stille godsbanegård, forbi 

vandrerhjemmet og op gennem endnu en skov, ind i et parcelhusområde, og så ud 

langs hovedvejen. Jeg drejer tv mod Emmen, og derefter sydpå ad »Wanderweg 

Hankensbüttel-Oerrel«, der fører gennem skoven. Flere steder i dette område kan 

man se de karakteristiske, nikkende pumper. Her pumpes jordolie. 

E6 ns, etape 7: 
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Heder 

Jeg starter midt i Oerrel, som må siges at være en landsby 

med ambitioner. Ud fra den meget lille bykerne, som kun be-

står af et par store gårde og et værtshus, er villagaderne ble-

vet anlagt som brede boulevarder, hvor der er plads til skrå-

parkering mellem træerne. 

Det går igen ud over markerne. Det bliver endelig delvis over-

skyet, men det er stadig varmt, og landmændene har travlt 

med at efterse overvandingsudstyr på de støvede marker. De 

er åbenbart vant til at vande, for hovedvandledningerne er 

gravet ned langs markvejene, og så er der tappebrønde un-

dervejs. En landmand forklarer, at det hele bliver tømt om ef-

teråret, så der er ikke fare for frostsprængninger. 

Jeg går ad meget sandede veje gennem »NSG Rössenberg«, 

hvor lyng, birk og fyr kæmper om overtaget. Øst for hovedve-

jen er der en mere almindelig fyrreskov, og i udkanten et min-

de om forfatteren Hermann Löns (1866-1914), der især skrev 

naturskildringer. Det er udformet som et picnic-område med 

borde af store sten. 

Jeg fortsætter sydpå ad en bred grusvej, drejer mod øst, og så 

igen sydpå gennem »NSG Heiliger Hain«, et smukt område 

med høje enebær og hedeklitter, som lige i dag er en bageovn. 

I udkanten af området står en lille sten med en vejledning for 

E6-vandrerne: Hvis man fortsætter lige ud er der ingen serverings- eller overnat-

ningsmuligheder de næste 22 km! - Man kan i stedet tage en lille omvej gennem 

Wahrenholz. 

Jeg tager ikke mod tilbuddet, men fortsætter lige ud, først gennem små skove, og 

så er der ellers asfalt resten af vejen. 

E6 ns, etape 8: 
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Møller 

Den lille sidegade i Westerholz går snart over i en 

skovvej, og det varer ikke længe før jeg er i 

»Radwanderregion Südheide Gifhorn«. Her er 

brede grusveje, og flere steder endda en grusbe-

lagt sti langs skovvejen. Ruten går gennem Ise-

tals enge, ind gennem Staatsforst Dragen og på 

en sti gennem meterhøje bregner langs floden Al-

te Ise. 

Da jeg krydser B188 ser jeg et skilt med Biergar-

ten, og det er ikke til at modstå i den varme. Her 

er også hotel, bådudlejning m.m. 

Stien følger nu floden Ise ind til Gifhorn. På den 

anden side af floden dukker pludselig en russisk 

stavkirke op. Den ligger ved siden af det  »Inter-

nationale Mühlen-Freilichtmuseum« på et flot are-

al med søer, bakker og enge. Her er 16 møller fra 

mange lande i fuld størrelse samt en udstillingshal 

med mandshøje modeller, bl.a. den femvingede 

mølle, som jeg senere skal se.  

Et museumsbesøg kan anbefales. 

Jeg fortsætter syd om møllesøen, hvorfra der er 

en fin udsigt til flere af møllerne, drejer op ad Am 

Schlossgarten og går ad den gamle alle gennem 

slotsparken. Godt gemt bag træerne skimtes Wel-

fenschloß, hvor der i dag er amtsadministration og 

museum. 

Jeg krydser Konrad-Adenauer-Str., går ind gen-

nem et supermarked, og efter at have fundet no-

get koldt at drikke, fortsætter jeg hen forbi kirkepladsen til mit hotel. 

E6 ns, etape 9: 
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Kanaler 

Kontrasten kan næsten ik-

ke være større. Sidst jeg 

var her, var det 35 gr. og 

sol fra en skyfri himmel; 

nu er temperaturen under 

det halve og så er det 

regnvejr. Nå, det var kun 

en lille byge, der knapt va-

rede til jeg nåede rundt om 

slotssøen. 

Jeg krydser floden Aller, og 

går hen forbi en svømme-

hal og gennem en bygge-

plads, hvor der er gang i et 

større kontorbyggeri. Hel-

digvis kan man komme 

gennem hegnet og hen 

langs banen, men på læn-

gere sigt skal ruten nok 

lægges om. Da jeg har krydset hovedvejen kommer jeg ind på et LSG og går 

langs bredden af en smuk sø, Markampsee. 

Snart bliver det asfalterede sogneveje ud over markerne, og herefter en sandet 

markvej langs Allerkanal, og så et skovområde. Inden længe kommer jeg ind i et 

sommerhusområde, »Erholungsgebiet Tankumsee«, som er opstået efter sand-

gravning. Nu er her badesø, hotel, tennisbane, camping, bistro, m.m., og meget 

stille, men det er måske siesta. 

Knap er jeg nået forbi de velplejede plæner ved søen, før jeg skal krydse en kanal, 

Elbe-Seitenkanal, der er bygget på en dæmning, så jeg skal nedenunder, men i 

niveau. Set nede fra ligner kanalen et kæmpebadekar. Så går ruten igen gennem 

en skov, NSG Barnbruch, og ud over markerne til landsbyen Ilkerbruch, hvor der 

er en fredet sø og eng med forskellige NABU-aktiviteter. 

Snart er jeg nede ved næste kanal, Mittellandkanal, der med sine 326 km er Tysk-

lands længste byggede vandvej. Kanalen løber fra Dortmund, krydser Weser og 

Elben via akvædukter, og blev i 2003 forbundet med Elben ved Magdeburg. Jeg 

ignorerer andreaskorset, som peger henad en markvej bag træerne, og går ned på 

kanalens pramdragersti; den er mere interessant. Lidt senere skal jeg krydse ka-

nalen via en servicebro, der er hængt på jernbanebroen ved Schleuse-Sülfeld. For 

at komme derop går jeg over en lille skrænt, ind på markvejen bag træerne og ind 

på en smal sti, hvor der igen er andreaskors. 

Da jeg er kommet over broen vil jeg dreje ned til slusen og hen langs kanalen, 

men der er nu afspærret, så jeg må fortsætte op til hovedvejen. 

E6 ns, etape 10: 
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Fem vinger 

Så er der tørvejr og en mild brise, herligt, men med en 

blanding af markveje og asfalterede sogneveje er første 

halvdel af ruten nu ikke særligt spændende. En lang, flot al-

lé hjælper lidt på det, og i rabatten langs vejen op mod 

Jerpke er der en hel frugtplantage med både mirabeller, 

svesker og æbler, så der er basis for gode udflugter i sæso-

nen. 

I udkanten af Jerpke drejer jeg til venstre ad landevejen. 

Kort før Klein Brunsrode er der en genvej i form af  en 

markvej ned mod en skov, og så går det igen ad landevejen 

til Groß Brunsrode, hvor jeg runder brandstationen før det 

igen går ud over markerne og gennem endnu en skov. Ude 

af skoven drejer jeg mod syd ad en trafikeret vej før jeg 

krydser floden Schunter i udkanten af Wendhausen. På kor-

tet kaldes den »Freiflut« og her vises også en jernbane; der 

er dog kun svage spor efter traceet. 

Schloß Wendhausen, som tidligere har været et fornemt 

vandslot med barokhave, er godt gemt bag en høj mur. Lidt 

senere krydser jeg igen floden Schunter og her har der væ-

ret strøm nok til en vandmølle, der nu er blevet privatklinik. 

Ruten drejer tv ad gaden Im Oberdorf, men har man tid, 

skal man fortsætte godt 100 m ad Hauptstr. og se den me-

get velholdte hollandske vindmølle fra 1837. Det er verdens 

eneste mølle med fem vinger, og den ligger på en stor plæ-

ne, så man kan komme tilstrækkeligt langt fra til at få taget 

nogle billeder. Man er ved at tage en lille model ud af mølle-

huset og flyttte den over på en vogn. Den skal være med til 

et optog i morgen. 

Jeg går tilbage til Im Oberdorf, op ad bakken og forbi et par værtshuse, krydser 

hovedvejen og følger cykelstien gennem Essehofer Holz. Ved næste hjørne kan 

man komme under motorvejen. 

E6 ns, etape 11: 
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Riddagshausen 

Ruten går under A2, op ad en vej i udkan-

ten af Essehof og derefter gennem skoven 

Dibbesdorfer Holz, hvor der er gang i 

skovarbejdet. Ude på markerne krydser 

jeg bækken Sandbach, og fortsætter ad 

markveje langs skoven Im Lah. Her er fol-

de med grise og heste, men ejeren har 

åbenbart problemer med byboerne, som 

på flere skilte bliver bedt om at lade være 

med at fodre dyrene. 

Efter de stille villaveje i Schapen drejer jeg 

til højre ved en hal og ned mod »NSG Rid-

dagshausen«. For 900 år siden forvandle-

de cisterciensermunkene dette sumpede 

område til et kulturlandskab med fiske-

damme, marker og enge. I 1936 blev det 

fredet som NSG og i 2002 som EU fugle-

beskyttelsesområde. Ruten går desværre 

ikke ned til dammene og engene, men der 

er en meget fin strækning gennem skove-

ne. Hvis man har tid, kan man tage en lille 

omvej ad den illustrerede svamperute. 

Når man har krydset jernbanen fortsætter ruten gennem endnu en stor skov, 

Buchhorst, der er LSG. Syd for skoven drejer man mod vest langs landevejen, 

hvor der heldigvis er cykelsti. Ruten er omhyggeligt afmærket, så man krydser 

landevejen ved et lyskryds, idet man ved Schöppenstedterturm igen skal sydpå ad 

Helmstedter Str. Det ligner ganske vist en privat indkørsel, men fortvivl ikke; kort 

efter næste hjørne bliver vejen til en sti, der fører under motorvejen. 

Ruten fortsætter ud over markerne og krydser floden Wabe. Kort før Rautheim 

drejer den sydpå ad en asfalteret markvej. Mod østsydøst kan man se et højde-

drag, hvor det højeste punkt er Drachenberg på godt 300 m; landskabet er ved at 

skifte karakter. Ud for Rautheimer Holz drejer jeg vestpå op ad bakken og ind 

gennem skoven til Mascherode, hvor chaufføren venter. 

E6 ns, etape 12: 
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Jägermeister 

Turen starter i ude på det åbne land. Det er varmt, 

20 gr., men vinden er kølig. Her er både cyklister, 

vandrere og ryttere på stierne. 

Jeg går ned til krydset og drejer sydpå. Henne ved 

den anemonedækkede skov, Niederdaluhmer Holz, 

dukker det første andreaskors op, næ, der er hele 

tre; så må jeg være på rette vej. 

Jeg skal et lille stykke langs den befærdede vej, men 

så går det ud over markerne til Oberdahluhmer 

Forst. Også denne skov er dækket af fuldt ud-

sprungne anemoner. Ved vejkrydset kommer jeg 

forbi en p-plads for hundeluftere, og den venligste 

ejer har en sammenklappelig rampe med, så hunden 

nemt kan gå ind i stationcar'ens bagagerum. Jeg 

fortsætter sydpå ad en sti, og ved et kryds er der 

endelig en brændestabel, så man kan få hvilet fød-

derne og ryggen. Længere fremme hedder stien 

»Löwe-Pfad«, og her er bygget forskellige underhol-

dende og oplysende aktiviteter til børn. 

Ved Wolfenbüttels udkant kan jeg ikke se nogen andreaskors, så jeg går op til ho-

vedgaden Jahnstraße, og ved den moderne kirke drejer jeg th ad Campestraße til 

B79. Ved det store kryds på nordsiden af Oker ses den sædvanlige stander med 

vejviserskilte, men et af skiltene har en særlig skrifttype og er vedføjet navnet 

»Jägermeister«. Den er god nok. Jeg har lige passeret bagsiden af fabrikken, hvor 

familien Mast begyndte at producere verdens mest kendte krydderlikør i 1935. Der 

er selvfølgelig også en særlig 'Fan Shop' inde i byen, lige som turistkontoret ar-

rangerer guidede ture. 

Ad Kenosha-Brücke, som fører over Oker, kommer jeg ind til city. Som andre bro-

er i Wolfenbüttel har denne bro også fået navn efter en venskabsby, denne gang 

den amerikanske. Jeg fortsætter ned til Holzmarkt, hvor jeg drejer ind ad Korn-

markt forbi den store kirke »Beatae Mariae Virginis«. Ved hjørnet er der tid til en 

lille afstikker til Stadtmarkt med de mange fine huse. Jeg forsætter mod banegår-

den, der nu er blevet til »Kulturbahnhof« og wok-restaurant. 

E6 ns, etape 13: 
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Oderwald 

Regnen hører op lige som jeg skal til at gå, men varmen er 

væk. Solen dukker op efter en times tid, men er ikke helt 

stabil; der kommer endda et par haglbyger efter frokost. 

Den sydlige udfaldsvej går op ad bakken gennem villakvar-

teret ad vejen Im Kalten Tale, men da jeg kommer ud til 

markerne bliver den kaldt Wanderweg, og trafikstøjen stil-

ner af. Fra bakken kan man se Wolfenbüttel brede sig ud i 

dalen ved Oker. 

Ruten fortsætter ned ad bakken til Oderwald, som er meget 

varieret, da det er en fællesskov med små parceller. Her går 

det igen op ad bakke til Große Kreuzung, 143 m, hvor et 

E6-vejviserskilt peger sydpå. Iflg. den netop opdaterede ru-

te på OSM-kortet er E6 blevet lagt om ad nogle skovveje, 

men jeg vælger den gamle beskrivelses forslag til den 6 km 

lange skovsti, så jeg drejer th. Stien er lidt smattet, men 

tydeligvis brugt, så den er let at følge, selv om den ikke er 

afmærket. Lidt senere passer jeg en stor bøg, »Freund-

schaftsbuchen«, hvor et skilt maner om ikke at skamfere 

stammen med indskrifter; det hjælper tilsyneladende. Efter 

halvanden time dukker andreaskorsene op igen, og så går 

det sydpå ad en skovvej. Undervejs passerer jeg »Altes Zie-

geleiteich«, som gør sit bedste for at overskylle vejen, og 

lidt senere en åben kalkskrænt og en lille bakke med et 

væld af endnu ikke udsprungne blomster. 

Efter 12 km skovvandring skal jeg under A395, som skærer 

igennem den vestlige del af skoven. Andreaskorset peger 

nordpå, så jeg følger en markvej langs skovbrynet, op over 

Scharenberg og derefter oven over Rittergut Altenrode, hvor 

jeg får et glimt af bygningerne. Jeg får set noget mere se-

nere, da  jeg sidder i bussen på vej tilbage. 

Så går det sydpå ad en leret markvej op over Burgberg, hvorfra Harzens højde-

drag kan skimtes i disen. Ved hjørnet af K85 slutter etapen, men jeg fortsætter 

ned ad den slyngede vej til Gieldes lille torv for at vente på bussen. 

E6 ns, etape 14: 
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Harzvorland 

Der er sol og skyer, og ikke for varmt, så nu drejer det sig 

om vandreferie i Harzen. Jeg starter med lidt asfalt, men 

det varer ikke længe før ruten drejer ind ad en markvej 

og senere en spurplattenweg. Fra bakkerne kan jeg se 

Harzens skove og bjergtoppe bredt ud foran mig. Jeg pas-

serer Gut Lüderode, og fortsætter ad landevejen uden om 

Neuenkirchen og videre til Groß Döhren. Undervejs har 

jeg udsigt til Brocken 28 km mod sydøst, hvor man be-

gynder at kunne skimte det nye højhus. 

Jeg går ned mod byen og drejer op ad Bachstraße med 

det fine hus, som man vist ikke skal justere sit vaterpas 

efter, og derefter op ad den snoede asfaltvej, hvor der 

dårligt er plads til andet end biler. Her får jeg pludselig øje 

på et andreaskors inde i skoven, og så kan jeg fortsætte 

ad en fin skovvej gennem skoven Querberg. Igen ude på 

landevejen og så lidt mod øst til Forsthaus Döhrenhausen, 

hvor det går opad gennem en skov som en lille forsmag 

på de stigninger, der kommer de næste dage. 

Nedad igen, hvorefter jeg drejer ind til Hahndorf med de 

pudsige bænke, hvis sidelæn er udformet som hanehove-

der, og så er der ikke tid til mere vandring i dag. 

Vi skal tværs gennem Harzen og nå at checke ind og pak-

ke ud i nogenlunde manerlig tid. 

E6 ns, etape 15: 
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Adlerklippe 

Fra Hahndorfs Försterbergstraße drejer jeg mod syd 

gennem villakvarteret og ind i skoven Wartehai ad 

en sti og en grusvej ned mod Klostergut Grauhof fra 

o. 1700. Ved landevejen er folk i gang med at spær-

re indkørslen til grusvejen af med røde bånd, og da 

jeg går forbi slotsparken er der ved at blive gjort klar 

til friluftskoncert, så der ventes nok rykind. Jeg pas-

serer den store barokkirke, drejer rundt om den 

gamle kirkegård og går op til skoven. Lidt senere 

kommer jeg ind i Goslar, passerer Asklepiosklinikken 

og så er det gennem forstaden Jürgenohl og gennem 

en lille lund, hvorefter jeg krydser vej/bane nordøst 

for Breites Tor. 

Nu er det tid til en byrundtur, først omkring Markt 

med de mange smukke bygninger, dernæst med 

»Goslarer Bimmelbahn«, som kører en fin tur på 6 

km gennem byen, og endelig afsluttes med klokke-

spil og figurer på hotel Kaiserworth, som nu hedder 

»Henry's«. 

Jeg genoptager vandringen på E6 og går gennem et 

lille anlæg ved åen Gose og så op ad Schützenallee. 

På den store plads er der ved at blive gjort klar til 

Harzens største skyttefest næste weekend. Jeg fort-

sætter forbi det gl. ertsknuseværk, og så dukker an-

dreaskorset op igen. Ved broen over Gelmke drejer 

jeg tv ad den asfalterede cyklesti, som går til hovedvejen B498 lige syd for »Oker-

taler Mineralbrunnen«. Her går en sti op på skrænten, derefter ned om hotel 

Waldhaus, og igen ind i skoven ved Düsteres Tal. Stien går stejlt opad til Adler-

klippen, der er forsynet med gangbroer og gelændere. Stien er hugget ind i klip-

perne, og dele af ruten minder mere om klatring end om vandring. Under mig bru-

ser den tæmmede Oker, der også er fyldt med sten, så der er nok at se på. 

Resten af turen foregår mest på en smal sti på skrænten bag autoværnet. Under-

vejs passerer jeg Uhuklippe, hvor nogle bjergklatrere er ved at pakke deres grej. 

Ved dæmningen Unteres Talsperre skulle jeg have været vest om Oker, men der 

er ingen afmærkning og det er ved at blive sent, så jeg fortsætter bag autoværnet 

forbi det 70 m høje vandfald, som blev konstrueret i 1863, og hen til p-pladsen. 

E6 ns, etape 16: 
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Vandgang 

Ved den p-plads, som ligger lige over for vandkraftværket, 

er der adgang til »Wildwasserstrecke Oker«. Den 2 km 

lange strækning nordpå kan bruges når værket er i drift, 

og der er allerede et par kajakker, der tumler rundt i bru-

set. Jeg kan godt blive våd uden en kajak. Igen skulle der 

være en rute på den vestlige skrænt gennem Großen Bir-

kental, men heller ikke her kan jeg se nogen afmærknin-

ger, så jeg fortsætter ad fortovet ved vejen langs 

Okerstausee til Okertalsperre. Med sine 70 m højde og 

260 m længde holder den store dæmning styr på en sø 

med 47 mio. kubikmeter vand. Jeg fortsætter langs den 

inddæmmede sø og går over broen mod øst  

Lige efter broen skulle der være en sti sydpå, men ved sø-

vejen peger fjernvandrevejsskiltets pil mod øst. Ved næste 

vej er der ingen markering, men iflg. Kompass-kortet skal 

stien være der, så jeg følger et svagt aftegnet spor og 

klatrer op ad skrænten. Her møder jeg en fjernvandrevejs-

tavle ved en opkørt skovvej, som jeg følger op til et plateau på Dietrichsberg. Her 

fortsætter jeg sydpå ad bjergkammen. Efter to km hvor jeg savner et par røjsere 

og en buskrydder, kommer jeg endelig ud på en grusvej og snart efter fremgår 

det af skiltene, at jeg har brugt en genvej ad et brandbælte kaldet »Ewigkeits-

schneise«. Navnet må hentyde til vandrehastigheden. 

Så er der igen fart på ad de gode grusveje, hvor jeg på den østgående strækning 

bliver vist th ned ad en stejl og stenet kabelføringsvej. Det er begyndt at regne, så 

jeg håber at de 20.000 Volt under mig er godt isolerede. 

I Altenau runder jeg torvet, går op ad trappen, runder kirken og fortsætter sydpå 

til forstaden Rose. Nu har det efterhånden regnet et par timer, så jeg vælger at 

stoppe for i dag; der er heldigvis tørt tøj i bilen. 

E6 ns, etape 17: 
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På bjergkammen 

Jeg er lige gået ind på Roseweg, da et andreaskors viser ind 

til en sti, der dog mødes med vejen igen på hjørnet ved Gra-

benhaus Rose. Her krydser jeg Dammgraben, en kanal fra 

1600-tallet, der forsynede gruberne i Clausthal og Zellerfeld 

med vandenergi til pumpemaskiner. For at regulere vandet 

blev der blev anlagt 65 store damme, og det 47 km lange 

kanalsystem blev efterhånden udbygget til at hente vand 

helt fra Brockens vestside, hvor det regner mest. Det ene-

stående anlæg blev i 2010 optaget på UNESCO-listen. I dag 

bruges vandenergien til el-turbiner. 

Her krydser jeg også »Harzer Hexenstieg«, den lange van-

drerute tværs gennem Harzen fra Osterode til Thale, og her 

går jeg ind i Nationalpark Harz, som blev oprettet i 1994, og 

i 2006 fusionerede med Nationalpark Hochharz, som blev op-

rettet umiddelbart før den tyske genforening for at beskytte 

Brocken-området. 

Så går det ellers stejlt opad til Stieglitzecke, som med 800 m 

er højeste punkt på Harz-Hochstraße, B242. Hvor vandresti-

en går sydpå er der et madpakkehus, der giver læ for den 

stille regn. Da regnen hører op er sigtbarheden stadig lav 

pga. de lavthængende skyer, men jeg fortsætter henad 

bjergkammen »Auf dem Acker«. Træerne har det ikke så 

godt. Flere steder er der store områder med lyng, men det 

varer nu ikke længe før der igen er gran og fyr overalt. 

Ved næste kryds nær Verlorene Ecke overvejer jeg at tage omvejen ad »Hans-

kühnenburg«, som er både værtshus og klippeformation, hvor der skulle være en 

fin udsigt, men vejret er ikke til det, så jeg vælger at følge E6-skiltet, der peger 

mod den asfalterede skovvej ned gennem Schmeltzertal til Sieber. Et stykke følges 

jeg med en rislende å, som lidt senere løber sammen med åen Goldenke. 

En fin tur, hvor der bortset fra stierne ved Roseweg for en gangs skyld er overens-

stemmelse mellem kort og afmærkning. 

E6 ns, etape 18: 
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Store knolde 

Vejret er meget fint til vandring, ikke for varmt, men tørt og en 

let brise. Jeg drejer om hjørnet ved kirken og krydser broen over 

Sieber. Her er både Kurhaus og hen ad Untere Sieberpromenade 

alskens fornøjelser for turisterne:  kiosk, Kneippbecken, Lehrpfad, 

baner til boulle, boldspil og bordtennis, legepladser, etc. 

Jeg drejer ind ad Tiefenbeek og op gennem dalen. Lidt senere vi-

ser et andreaskors th, og så er det ellers op gennem slugten 

Gatzmanntal ad en stejl skovsti, der sparer mig for nogle serpen-

tineløkker; om den så sparer tid er en anden sag. Mod nord er 

der glimtvis en flot udsigt, hvor jeg bl.a. kan se Hanskühnen-

burgs profil bryde den lige bjergkam. Ved Matthias-Schmidt-Hütte 

holder jeg en pustepause, og så går det i et noget andet tempo 

henad de fine grusveje. 

Det sidste stykke vej op til Großer Knollen, 687 m, er ret stejlt, 

og foran mig aser et vogntog op ad bakkerne: to traktorer 

spændt foran en vogn med et ordentligt læs brænde. Der skal 

noget motorkraft til de stejle veje. Oppe på toppen er der ud-

sigtstårn og et værtshus med panoramavinduer mod syd. 

På vejen ned er der igen en stejl sti, men så bliver grusvejene 

mere manerlige, selv om det stadig går nedad. Afmærkningen er 

ikke helt i orden, så efter konference med kortet, som dog ikke er 

helt tydeligt ved motortrafikvejen, vælger jeg stien ned mod byen. Meget belejligt 

fortsætter den i en fodgængertunnel under vejen, rundt om en forladt bygning, 

over Oderbroen, og så er jeg inde på Barbis’ travle hovedgade. Her passerer jeg 

det uanselige trinbræt og forberedelserne til årets skyttefest, før jeg stopper for i 

dag ved Silkeroder Strasse, hvor ruten drejer mod sydvest. 

E6 ns, etape 19: 
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Kildevand 

Så er det tid til at gøre E6 i 

Niedersachsen færdig. 

Jeg bliver sat af hvor jeg slap 

sidste år, og de første 700 m 

går det op ad bakke. Barbis 

bliver mindre og mindre og ho-

risonten større og større. Oppe 

på bakken er vi på landet. 

Ved den noget overgroede Beberteich ser jeg det første andreaskors. Via Königs-

hagener Ring kommer jeg ned gennem en lille landsby med tre gårde, og derefter 

op igen til skoven Pöhlder Forst i den sydøstlige ende af Rotenberg. Efter 5 km 

vandring kommer der endelig en grusvej, men da vejen snart efter drejer ind i 

skoven er der igen asfalt. 

I udkanten af skoven kommer jeg lige forbi en skovsø med et turkisblåt, tåget 

skær. Ude midt i den 10 m dybe sø springer »Rhumequelle«, en kilde, der leverer 

to tusind liter vand i sekundet (!!). Hvis det skulle transporteres af Die Bahn, skul-

le der hver dag bruges et 50 km langt godstog. 1% af vandet bliver renset i et 

større anlæg i nærheden og forsyner 15.000 mennesker i nærområdet. Rundt om 

søen er der et parkanlæg med broer og stier, hvortil der er adgang fra hovedvejen 

nord for søen. Jeg fortsætter langs åen Rhume til det lokale sportsanlæg, hvor jeg 

bliver hentet. 

E6 ns, etape 20: 
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Tornerose 

Det er stille og kun 17 gr, da jeg 

går gennem den morgenstille by, 

hvor det er fodringstid for fiske-

ne i dambruget i udkanten af 

byen. Jeg drejer ned gennem 

»NSG Rhumeaue/Ellerniederung/ 

Gillesheimer Bachtal«, men 

snart går det igen op ad bakke. 

Jeg vender mig flere gange for 

at nyde den dejlige udsigt over 

Rhumspringe og Harzens bjerge 

i en blå dis i baggrunden. 

Så kommer ½ km overbegroet 

skovvej med vådt græs og høje 

brændenælder, der vænner en 

vandrer af med at svinge med 

de bare arme. Afmærkningen er 

gradvis blevet bedre, og i sko-

ven er der nymalede andreas-

kors. Jeg holder rast i den sydli-

ge udkant af skoven overfor re-

staurant Forsthaus Hübental, der 

har en smuk udsigt over Brei-

tenberg og det bakkede land-

skab. Jeg går genem udkanten af byen, og så går det igen op og ned ad bakkerne, 

over Tettelwarte 285 m og ad endnu en overbegroet markvej ind i Duderstadt. 

Jeg krydser det gamle voldanlæg ved Neutor og fortsætter forbi de gamle huse op 

til det 700 år gamle, flot vedligeholdte rådhus med bindingsværksfacade. Der dre-

jer jeg th og følger Marktstr. til St. Servatius-kirken, hvor jeg går ud ad Bahn-

hofstr., og snart krydser jeg voldgraven igen. Duderstadt havde sin storhedstid 

som station på saltruten fra Lüneburg til de katolske lande, men i senmiddelalde-

ren blev ruten ændret, og Duderstadt faldt i søvn. Bymuren og voldanlægget er 

bevaret næsten hele vejen rundt, og der er stadig over 500 bindingsværkshuse 

inden for volden. 

Jeg fortsætter forbi klondike med de sædvanlige discountbutikker. Lige før indu-

strikvarteret drejer jeg tv ad en genvej langs Am Bahndamm og snart efter går 

det igen op ad bakkerne, denne gang Euzenberg, på en gammel markvej. Da jeg 

går ind i Nesselröden gør et lillebitte skilt opmærksom på at ruten er omlagt, så 

jeg drejer tv ind mod byen, og sender en SMS med min nye position til chaufføren. 

E6 ns, etape 21: 

 km: 332,4-351,2 
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 Duderstadt 

 Nesselröden 

 2012-07-03 

 

højdeprofil: 

 ele: 165-190 m 

 ^/v: 280/155 m 
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Gesichert 

 

På vejen herhen er det tåget, men det varer ikke ænge før solen får mere magt. 

Det bliver en varm dag. 

Jeg fortsætter ad den omlagte strækning, som heldigvis er godt skiltet hele vejen, 

så jeg finder let den gamle rute oppe i skoven. Nu skal OpenStreetMap-kortet bare 

rettes, når jeg kommer hjem. Ved hjørnet står et bordbænkesæt med et lille skilt 

med den interessante tekst "Achtung. Diese Sitzgruppe ist durch GPS gesichert 

und daher von Diebstahl geschützt." - Hvis det virker så er det jo fint  

Himmigerode putter sig i en dalsænkning, og set oppe på bakken tårner Hengst-

berg sig op med Sattenhausen neden under. Det er et helt alpelandskab. Så er der 

igen en ruteomlægning; denne gang til en parallel lidt smallere vej. Jeg drejer th 

og ind gennem Sattenhausen, og som sædvanlig er det op ad bakke når man skal 

ud af byen. Jeg drejer ind i skoven og hen langs skovbrynet, og så er der en lang 

grusvej rundt om Hengstberg til jeg krydser landevejen. Så går det igen op ad en 

stejl, overbegroet vej og ind i Göttinger Wald. 

Jeg følger bilvejens serpentinesving op til 415 m, og går dybere ind i skoven på 

gode skovveje. Da det lysner går jeg gennem et 80 ha åbent område, hvor der 

tidligere har været militær øvelsesbane. Nu er det Natura 2000 område og en del 

af »NSG Stadtwald Göttingen und Kerstlingeröderfeld« og der er strenge regler for 

hvor man må gå og cykle. Vest for området er der småskov og hede og en stor 

dyrehave med hjorte og vildsvin. Lidt senere kommer der også en ridebane og en 

større p-plads samt forskellige ældre bygninger inkl. den uundværlige Biergarten. 

E6 ns, etape 22: 

 km: 351,2-370,9 
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højdeprofil: 
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Våde gader 

Efter hårnå-

lesvingene 

gennem sko-

ven op til p-

pladsen fort-

sætter jeg 

ruten i mere 

roligt tempo 

gennem sko-

ven. På vejen 

passerer jeg 

to observato-

rier og et 

stort Bis-

marckturm. Her drejer jeg ned ad »Kleperstieg«, en lidt fedtet og stejl sti, der fø-

rer over en kløft og forbi Schäferbrunnen. Derefter er der skovveje ned til univer-

sitetsbyen, og så begynder regnen. 

Jeg går forbi tennisbaner, på villaveje, gennem Cheltenham Park, forbi Stadthalle, 

krydser Albaniplatz og går ned ad gågaden Rote Straße til Markt, hvor jeg på hjør-

net kan se fire kirker og den fine »Gänselieselbrunnen«, som studenterne har et 

særligt forhold til. Derefter drejer jeg mod syd ad mere gågade og lidt grønne om-

råder. 

På vej ud af byen passerer jeg havekolonien Wakemühle, der er lige så grøn og 

mangfoldig som en dansk havekoloni. Der er dog en stor forskel: man flager ikke 

bare fordi man er i haven. Jeg drejer om hjørnet og hen forbi et sportsanlæg med 

mange forskellige aktiviteter inkl. afmærkede vandrestier, men ingen madpakke-

hytter. Jeg følger stien langs Kießsee, går gennem industrikvarteret til Rosdorf, 

hvor et busventeskur må gøre det ud for læ til at spise madpakken. Derefter følger 

jeg en sti langs Luhebach, og drejer th ad Ohlenhusener Landstr., der fører over 

A7. Endelig holder det op med at regne. 

Kort efter går jeg ind i Naturpark Münden, passerer Landeshospital Tiefenbrunns 

bygninger, der putter sig i en lille skov, og går op ad en markvej, hvor der er ud-

sigt til den travle højhastighedslinie Hannover-Würzburg. Jeg går over en banebro, 

og mod sydvest gennem en skov med smattede skovveje til Vorwerk Heißental. 

E6 ns, etape 23: 

 km: 370,9-387,3 
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Udsigter 

 

Jeg starter ved forposten, hvor det er overskyet og blæsende på sognevejen og 

markvejene, der senere fører forbi to store gårde Hoya og Hägerhof. Jeg svinger 

ud af serpentinen og skyder genvej op gennem skoven. Indtil nu er det kun gået 

opad. 

Ved Gaußturm når jeg et plateau i 470 m højde. Her er et tv-tårn, en restaurant 

og to vandrestier:»Der Jühnde Quellenpfad« og »Geologiepfad«. Ved Hoher Hagen 

har der i næsten 200 år været gravet store mængder kalksten: ca. 3,5 mio. m3. 

Langs det 130 m dybe stenbrud løber den fine »Panoramapfad«. Ved udsigtspunk-

tet er den officielle højde i dag 493,5 m, så selv om der er gravet 15 m af bjerget, 

så er Hoher Hagen stadig det højeste punkt i miles omkreds. 

Ruten fortsætter ad mørke skovveje og stier gennem Dransfelder Stadtwald ned til 

Scheden, hvor en kollega til Hjem-Is sælger en forfriskning, og videre ad småveje 

ind i den næste skov, Mündener Stadtforst. Det går igen opad, forbi den idylliske 

skovsø Klusteich, den mørke Düsterer Kellerbrunnen og op på Kellerberg 315 m, 

der mere har karakter af en bakketop. Jeg følger en genvej ned gennem skoven 

og lander lidt nord for det store »Weserliedanlage« med en fantastisk udsigt over 

byen og floderne Fulda og Werra, der her løber sammen og bliver til Weser, som 

fortsætter nordpå. 

Chaufføren kommer asende op ad bakken med bagerbrød, så nu er det tid til kaf-

fepause. Ruten fortsætter nedad til Blume, der er en bydel i Hannoversch Münden. 

 E6 ns, etape 24: 

 km: 387,3-404,7 

 Vorwerk Heißental 
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højdeprofil: 
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 ^/v: 490/130 m 
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Floder 

Jeg går under viadukten til den 

nedlagte jernbane, gennem 

Blume og krydser Werra. Jeg 

fortsætter ad Lange Str. til kir-

ketorvet og drejer hen ad Ro-

senstr. mod banegården. Her 

drejer jeg igen ned mod floden og følger vandrerute X5 ad Hedemündener Str. 

hvor jeg drejer op ad stien langs skovbrynet. Det er blevet tid til regnslag. 

Lidt senere følger ruten en skovvej, som er blevet mishandlet af store maskiner i 

en grad så jeg er ved at overse den lille sti, der drejer ind i skoven. Som på bestil-

ling dukker en flot muret »Schutzhütte« op. Her er bord og bænk og den fineste 

udsigt over Werradalen, hvor man også kan se A7 og hurtigtogslinien krydse flo-

den højt oppe. Det var nok ikke lige den udsigt borgmesteren havde forudset, da 

han fik lavet hytten i 1957. Efter middagspausen er det klaret så meget op, at ud-

sigten er endnu bedre, men jeg skal videre ned ad de smattede skovveje. 

Jeg går et lille stykke nordpå langs landevejen til Ilkstal, hvor stien kappes med en 

lille flod om at være tættest på vejen. Det koster en del træbroer, men er meget 

charmerende. Jeg drejer th ad en skovsti langs en slugt, og over broen ved et lille 

vandfald. Så går det ad små sogneveje til Lippoldshausen, og igen op ad bakke i 

en skov ad brede skovveje til det sted, hvor de krydser en landevej midt i Brack-

enberger Holz. 

E6 ns, etape 25: 
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Grænsen 

Det er overskyet med lidt kølig vind, 

da jeg fortsætter gennem skoven og 

ned til Atzenhausen. Det går videre 

nedad i dalen, men da jeg drejer th 

går det igen op ad en skrænt, op 

over bakken med udsigt til flere 

bakker og derefter ned under A7. 

Ruten fortsætter sydpå over mar-

kerne, så gennem Mollenfelde og vi-

dere sydpå forbi Forsthaus Mollen-

felde og ind i skoven Leinholz. 

Som det ses på kortet slår grænsen 

om Niedersachsen en stor bue syd 

om Steinköpfe. 

Jeg fortsætter sydpå ad skovvejene, passerer dammene og hytten ved Roter Bach, 

drejer th og fortsætter ad skovvejen rundt om bjergtoppen til et skilt, der viser 

hen mod »Weißebach-Stieg«. Stien går over bækken Weißebach, der trods sin li-

denhed ikke kan lade være med at klukke: jeg er grænsen - men når der nu ikke 

er andre til at fortælle, at grænsen mellem Niedersachsen og Hessen næsten er 

gemt mellem bregnerne. 

Der er ikke mange muligheder for at blive samlet op her, så jeg fortsætter sydpå 

til Witzenhausen, men det er en helt anden historie. 

E6 ns, etape 26: 

 km: 416,2-429,3 

 Rauheberg 

 Atzenhausen 

 Mollenfelde 

 Weißebach 

 2012-07-09 

 

højdeprofil: 

 ele: 335-375 m 

 ^/v: 395/260 m 

 

 

 

 

Kellerberg 

 

 

Weißebach 

 

Fjernvandrevej E6 i Niedersachsen © til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen 

 

 


