
 

Sten på sten 

På Hexentanzplatz, regionens største turist-

mål, er der som sædvanligt et mylder af små 

og store, især da i det fine vejr. 

Vi går ned mod den gode tovbanes Bergsta-

tion og fortsætter til bygningerne ved 

Bergtheater. Her begynder den hårde ned-

stigning mod Thale. Stien slynger sig i ser-

pentiner ned ad skrænten, og den er anlagt af 

store og små sten, der nogle steder er kastet 

lidt meget rundt, så man skal hele tiden se sig 

grundigt for. Undervejs er der fine udsigter 

mod Bode-dalen. Efter to km's strabadser 

kommer der endelig en grusvej med et moderat fald. 

Jeg krydser broen over Bode-floden, går hen til Roßtrappe Sessellift Talstation og 

kører op til Bergstation. Jeg hopper af og går hen ad asfaltvejen mod Treseburg. 

Ved første kryds drejer jeg mod Thale og fortsætter ned ad en 14% stigning. Et 

stykke nede ad vejen drejer jeg ind på en skovsti, og kort efter ad skovvejen, Alte 

Roßtrappenstraße langs med Kottbach til Benneckenrode. 

Jeg går gennem byens udkant mod Jugendbildstätte Forsthaus Eggerode, hvor der 

er flere huse og en stor teltplads til udlejning. Her krydser jeg Silberbach og går 

op ad en knoldet markvej til Küsterberg, hvor der er et stort solcelleanlæg og ned 

mod Timmenrode, hvor vejen igen hedder Roßtrappenstraße. Jeg går tværs gen-

nem byen og ad grusvejen op til Hamburger Wappen, som er en del af klipperan-

den Teufelsmauer. Med sine tre spidse tårne har den usædvanlige klippeformation 

fået sit navn, fordi den minder om Hamburgs byvåben.  

Ruten fortsætter på ujævne stier langs Teufelsmauer til klippeformationen Großva-

ter lige før Blankenburg. Her går ruten lidt ned mod byen, og drejer snart til ven-

stre, hen forbi Markt og videre nordpå langs skovbrynet bag om Bungalow-

siedlung Am Eichenberg. 
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Panoramawanderweg 

Vi kører ind fra 

det flade forland 

op til Bungalow-

siedlung Am Ei-

chenberg, hvor 

turen starter i 

308 m højde. 

Det er varmt og 

stille og næsten 

ikke en sky på 

himlen. 

Jeg går mod vest og snart ind i skoven til Panoramaweg, hvor der nu ikke er så 

meget udsigt, Jeg går ned mod søen Bastteich 2, og så igen op gennem skoven. 

Jeg følger afmærkningen og fortsætter oppe på skrænten vest om Kloster Michael 

stein, men det var et vildspor, så jeg drejer ned ad første vej, hen langs fiske- 

dammene og mod det store klosterkompleks, hvor jeg tæller 16 bygninger pa tav-

len foruden det store firlængede kloster; mange bruges i dag som 'gasthaus', men 

her er også et musikakademi. Ved klostret drejer jeg tv og følger vejen gennem 

portbygningen, og så er jeg pa sporet igen. 

Jeg drejer nordpå og efter et stykke asfalt drejer jeg ind i skoven ad en geologisk 

vandresti, skovvejen langs Teufelsbach. Jeg krydser sognevejen og så er jeg inde 

pa Maerkerstieg, som jeg folger i skovene til Wernigerode. Da jeg nærmer mig 

Wernigerode passerer jeg et større kolonihaveomrade; der har jo været en tid, 

hvor man var selvforsynende med grønsager. 

Jeg drejer ind pa Am Lustgarten i skovbrynet, og passerer Fürstliche Marstall tv og 

Lustgarten th. Jeg drejer th ad Burgstr. og tv ad gågaden Breite Str. til Markt. Un- 

dervejs passerer jeg mange gamle facader, der nok er værd at studere nærmere. 

Byen har gjort en del ud af renoveringen og undgået de mange prangende butiks- 

reklamer. Se fx den diskrete bagerbutik på billedet. 
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Wilde Ilse 

Det har reg- 

net i nat, 

men nu er 

der blå sky-

er, og meget 

stille. 

Turen starter 

ved det gam- 

le rådhus. 

Jeg går vest-

på ad gåga-

den Breite 

Str. hvor for-

tovene er 

ved at bllve 

fyldt med ud-

stillede varer. Lidt efter går jeg gennem den gl. byport, Westerntor, som hælder 

lidt til en side. 

Jeg forlader snart den travle udfaldsvej ad Mönchstieg og fortsætter vestpa. Da 

jeg igen møder den store vej drejer jeg op i skoven ad Himmelpforte og går langs 

nogle store fiskedamme. Det går stadig opad. Ved et hjørne har der været et au- 

gustinerkloster. Ad stille skovveje når jeg et vejkryds, hvor jeg skal th ad skovve- 

jen Sandtal, som et kraftigt regnskyl har omdannet til en ravine med knubbede 

brosten. Gruset er væk, så man får et godt indtryk af hvor fint befæstet en Harzer 

skovvej er. Men den er altså ikke god at gå på i denne form. Heldigvis dukker der 

snart en parallel trampesti op, som jeg følger ned til den mere normale grusvej 

ved Waldbad. 

Jeg drejer igen op i skoven i udkanten af Darlingerode,, og følger ruten til udkan-

ten af Oerhafen, og fortsætter ad Kutschweg gennem skoven. Jeg passerer den 

gamle vandingsgrøft, Mönchsgraben, og derefter skal jeg ned ad en ravine til Ilse-

tal og gennem Ilseburg, hvor jeg passer kroen Wilde Ilse i den stille by. Jeg drejer 

tv om det fine anlæg ved Forellenteich og igen op i skoven ad Ilsenburger Stieg, 

som jeg følger til Ecker. 
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Skovbryn 

Jeg kommer ikke nærmere startpunktet end p-pladsen for enden af Blankenburg 

Str., hvor »Nationalpark Harz« begynder, men efter et lille stykke vej sydpå er jeg 

ved broen over Ecker. Her er intet spor af den fhv. DDR-grænse, heller ikke del-

statsgrænsen, men en ny lille træhytte med vandmåleapparatur. Henne ved hjør-

net viser et stort skilt flere vandreruter, og den jeg skal i gang med kaldes »Fern-

wanderweg Niederlande-Harz-Thale / Ilsenburg Steig«. Ilsenburg er den nærme-

ste by i Sachsen-Anhalt. 

Jeg går ind pa den gode skovvej i Schimmerwald, hvor der er flere fine udsigts- 

punkter mod nord. I Bad Harzburg-bydelen Wolfstein går jeg ud til vejen ved 

"Burgy", dvs. Burg-gymnasium, og følger fortovet. Derefter igen ad en skovvej i 

skovbrynet til Stübschentalstraße, hvor der kort efter er en smal sti til Burgstr. Jeg 

går gennem byen, krydser hovedvejen B4 og går gennem kurparken til strøgga- 

den, hvor Hageroth's Bier- und Schinkenstube har dette herlige skilt: Nur bei uns 

Schinkenspezialitäten a la carte. Und wer keinen Schinken mag dem machen wir 

auch ein Marmeladenbrot. -  Desværre åbner de først kl. 17, så jeg kan ikke tage 

dem på ordet. 

Ved Goslarsche Straße er der igen andreaskors. Snart efter skal jeg igennem en 

golfbane med en gennemgående vandresti, og derefter er det igen ind i skoven ad 

Gattenweg. Noget senere passerer jeg Gasthof Goldberg, hvor der er en fin udsigt 

mod nord. Skovvejen fortsætter i Adenbergstraße, og snart efter finder jeg en sti, 

der bringer mig ned til hovedvejen, B498. Her går jeg et lille stykke nordpå og 

drejer så tv ved skiltet »Stadtpark Oker« og kommer snart ud til et større græs- 

areal. Jeg tager et hvil på den velplacerede bænk, og under mig breder byen Oker 

sig ud med røde tage og et større grusværk. 

Jeg furtsætter forbi Klarteich og går op gennem skoven langs åen Gelmke. Så er 

det op ad bakken og hen ad Schutzenallee til det gamle ertsknuseværk i udkanten 

af Goslar. 
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Opdæmmede søer 

Ved det gamle 

værk er der 

køligt, men ikke 

så meget vind. 

Jeg følges med 

Fjernvandrevej 

E6 et lille stykke 

ned gennem skoven, og fortsætter gennem anlægget ved 'Gose' og videre til 

'Abzucht', de to floder, der her spillet en rolle i Goslars historie. Jeg fortsætter 

over Markt ad gågaderne ned mod banegården, og drejer mod vest til villa-

kvarteret. Ved indgangen til skoven langs banen dukker andreaskors og 

fjernvandrevejskilte op igen, og resten af ruten er der fint skiltet. 

Jeg følger stien langs banen og lige før vejen ned til Herzog Juliushütte drejer jeg 

op ad asfaltvejen til Granestausee og går over dæmningen. Her er en fin udsigt 

mod øst og en række informationstavler, der fortæller om denne og de andre op- 

dæmmede søer. Granestausee anvendes til drikkevand og der er flere skilte videre 

frem, der advarer mod at gå for nær. 

Jeg fortsætter op gennem skoven Mispliet, ned ad en stejl skovvej og forbi en ga- 

bende tom sportsplads, men det er der en forklaring på. Nede i byen står folk af- 

ventende. Jeg synes, jeg kan høre trompeter i det fjerne, så jeg venter med. Lidt 

senere kommer hele tre orkestre marcherende: et grønt/sort, et sort, et rødt og et 

grønt/hvidt, som efter bedste evne forsøger at spille samme melodi. Det lokale 

»Fanfaren- und Muzikzug« som i år fejrer 50-ars jubilæum, er i spidsen. Da de er 

forbi, fortsætter jeg op forbi Wolfshäger Festhalle, hvor der gjort klar til sommer- 

fest. Jeg kan stadig høre musikken. Ruten fortsætter ad en panoramavej i skov-

brynet vest om byen. Her er også en fin Lehrpfad med skilte i voksen- og børne-

højde og en del bænke opsat af Harzklub Zweigverein Wolfshagen, som også er 

mester for den store tavle med den versificerede opfordring til at besøge byen. 

Den står nede ved Innerstestausee, hvor turen slutter for denne gang. 
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Den sidste bjergtop 

Ved den store dæmning 

er der lidt blæst, og på 

midten er der som sæd-

vanlig en utrolig forskel 

på udsigten på hver sin 

side af dæmningen. Ved 

nordendens mange skil-

te med vandreruter dre-

jer jeg mod vest, og de 

første tre kvarter går 

med at stige op til 450 m højde. Langs grusvejen er der gang i noget gravearbej-

de, og traktorerne kappes om at overhale mig. På et plateau er der en dejlig ud-

sigt over søen. 

Jeg følger grusvejen ind i skoven og drejer mod syd rundt om bjerget Lageswarte 

pa 572 m. Der er en fin udsigt mod øst, hvor Brocken kan skimtes længst væk. 

Undervejs er der et stykke med asfalt, men ved Taternberg drejer jeg ad en grus- 

vej ned mod Seesen, forhåbentlig. Der er flere vandreveje i området, men kun 

sporadiske afmærkninger, så man skal se sig lidt for. Et skilt placeret pa et træ in- 

de i skoven er ikke nemt at blive klog på, men lidt senere kommer et andreaskors 

og et 11-tal, så den er god nok. leg fortsætter ned ad Herzog-Wilhelm-Schneise, 

som ved en lille Wanderparkplatz bliver til Wilhelmshöher Str., krydser floden 

Schildau og jernbanen, og drejer tv ad Jacobsonstr. til centrum. 

Seesen har nogle smukke, gamle huse, flere parker og to berømte bysbørn: Henry 

Steinweg, tømreren, der udvandrede til New York i 1853 og startede »Steinway & 

Sons«, og Wilhelm Busch, der tegnede og fortalte om »Max & Moritz«, som vi 

kender som »Knold og Tot«. 
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Vorharz 

Jeg går ud af hotel 

Goldener Löwe, og 

drejer tv mod Am 

Schulplatz med by-

ens ældste bygning, 

St.-Vitus-Turm, som 

tilhører en kirke, der 

blev ødelagt af et 

lynnedslag under en gudstjeneste. Jeg drejer mod nord, passerer Schutzenplatz 

og kirkegården, og efter godt 1½ km er jeg ude af byen og drejer ned ad en slidt 

asfaltvej næsten parallelt med B248. Forude venter skovene. 

Nede i dalen krydser jeg floden Nette, går under A7 og ind i Bilderlahe, hvor ho-

edvejen er kranset med træer. Ved sportspladsen drejer jeg tv ind mod skovene. 

Efter den første skovvej kommer jeg igen ud til skovbrynet, hvor der er den fine- 

ste udsigt mod Seesen og bjergene. Så går det op ad bakke, gennem Heber, ud 

over markerne og ned ad endnu en grusvej, der går over i den gamle skovvej 

»Braunschweiger Heerstraße«. I middelalderen ville man hellere bruge de bakkede 

skovveje selv om det krævede ekstra hesteforspand og vognbremser, end at bru-

ge de våde og bløde veje i dalen. 

Ved et skarpt hjørne drejer jeg mod nord op ad skovvejen, og der efter hen ad en 

smal sti langs skovbrynet med en fin udsigt over landsbyerne i dalen. Lidt senere 

fører en snoet sti ned gennem skoven, hvor jeg kommer ud tæt ved kurparken. 

Her er campingplads, promenadestier, cafe og en stor badeanstalt. 

Jeg fortsætter langs floden, og krydser stien Skulpturenweg, der formentlig er en 

nedlagt privatbane. Videre gennem endnu en park til en lille sti, der fører op mod 

bakkerne. Jeg søger ind mod byen, og går gennem den smukke bykerne op til to- 

get, der bringer mig tilbage til Seesen. 
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Mellembjerge 

Jeg snupper den sidste p-bås på Hildesheimer Str. og tager grusvejen op mod sy- 

gehuset, hvor jeg drejer ind i villakvarteret og op ad en smal sti, der fører op gen 

nem skoven til en lille lysning. Vejen fortsætter mod bakkekammen, så nu er det 

bakke op og bakke ned resten af dagen i det dejlige vejr. 

Ved skovbrynet, Hermann-Vogel-Platz, er der en vandrehytte. Her drejer jeg th 

ind i Cluswald og følger en Waldlehrpfad. Senere passer er jeg et Wilhelmsturm, 

som har set bedre dage. Ruten drejer ud på en markvej i skovbrynet, og her er en 

dejlig udsigt over bakker og dale, hvor landsbyen Heckenbeck putter sig. 

Jeg er nu pa bakkekammen Helleberg, hvor jeg går videre ad markvejen og gen-

nem skoven ad en knapt synlig sti, der dog er fint afmærket. Jeg fortsætter ad 

skovveje på nordsiden af bakkekammen, og efter en lysning skal jeg ned ad en 

kælkebakke, tv og videre ned ad en hulvej til udkanten af Schildhorst. Så er det 

igen opad forbi Großer Eichberg og ned igen til Klumps hovedgade og landevejen i 

dalen. Endnu en gang ret stejlt opad og videre pd bakkekammens skovveje til en 

slidt asfalteret grusvej, der går fra Gut Mölmerhagen til Alfeld. Pludselig viser an- 

dreaskorsene th og så er det op gennem skoven og ud til nordsiden, hvor jeg kan 

nyde udsigten over Hörsum og Alfeld. Efter en kort sti ind i skoven er der en fin 

grusvej langs Steinberg helt ned til Alfelds villakvarter, hvor fortovene begynder. 

Ved hovedvejen drejer jeg tv, fortsætter over broen over Leine og hen til bane 

gården, hvor toget bringer mig tilbage til Bad Gandersheim. Her går jeg tværs 

gennem byen til bilen, så jeg når op på de 24 km før vandringen er slut for i dag. 

E11 hzns, etape 8: 
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Kamvejen 

Jeg stiller bilen ved 

den gode Wander- 

parkplatz, og snart 

efter kommer den 

taxi, som jeg bestil- 

te i går. Efter en 

kringlet rute gen-

nem Grünenplan 

pga. vejarbejde når 

vi Alfeld Bf., hvor 

jeg starter med at 

gå under banetun-

nellen og gennem byen. Det varer dog ikke længe før jeg skal op i bakkerne. 

På en serpentinesti op ad Schlehberg har den lokale naturforening og skolebesty-

relse anlagt »Der Sinneswald« med mange aktiviteter for store og små. Jeg fort-

sætter gennem skoven Föhrster Wald, men drejer snart th og går ned til landeve-

jen, som jeg følger et kort stykke gennem Gerzen. Så drejer jeg ind på en sti, 

gennem villakvarteret og op ad bakkerne tii skoven Reuberg, hvor jeg møder den 

nye tyske kvalitetsvandrevej »Ith-Hils-Weg«, som jeg følger hen langs skovbrynet. 

Ved næste hjørne fortsætter Ith-Hils-Weg mod syd, mens jeg drejer mod nordvest 

ind i skoven. Efter en noget overbegroet sti krydser jeg landevejen og fortsætter 

op ad en opkørt skovvej mod Bocksbergs 286 m. Ned igen til en Wanderparkplatz, 

von-Langen-Platz, i den østlige udkant af bjergmassivet Hils. 

Jeg går op ad Hils-Kammweg, der i løbet af en times tid bringer mig op i 398 m 

højde. Mod nord er der en stejl skrænt og i lysningerne en dejlig udsigt over mar 

ker og byer. Så går det igen nedad, dog kun til 360 m, hvor jeg igen træffer Ith- 

Hils-Weg, som jeg føges med til Holzen. Igen går det opad tii en vandrehytte, der 

er placeret over en Schneise, så der er en fin udsigt gennem lysningen. Lidt læn-

gere fremme findes et lysåbent område ved den fhv. hede Bloße Zelle, der med 

sine 480 m er Hils' højeste punkt. Længere fremme kommer plateauet Großer 

Söhl, hvor der er rejst et højt metaludsigtstarn og en mindesten over digteren 

Wilhelm Raabe. Her er også en vandrehytte. 

Endelig går det ned ad bakke, først ad en befæstet grusvej tii en Wanderparkplatz, 

Roter Fuchs, og dernæst ad kringlede stier tværs gennem skoven til p-pladsen i 

udkanten af Holzen, hvor man kan se en lille bjergkam, som er en del af Natura- 

2000 området, »Der Ith«. 
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Anspruchsvoll 

Ruten begynder op ad 

bakke pa villavejen, 

Vor Dem Ith, og lidt 

senere stoder »Ith- 

Hils-Weg« til. Den er 

markeret med en stili- 

seret blomst på en 

bakke, og da det er en 

tysk kvalitetsvandre- 

vej, er den afmærket 

med omhu. 

Efter godt 1 km god 

skovvej skal jeg op ad 

en smal skovsti, som 

er en del at »Raabe- 

Wanderweg« til huler, 

der er kendt fra Wil 

helm Raabes digtning. 

Hulerne er åbne for 

besøgende om som- 

meren, men lukkede 

om vinteren af hensyn 

til de overvintrende 

flagermus. 

Jeg fortsætter op 

langs en stenet ravine 

til sportsflyvepladsen 

»Ithwiese« og drejer 

tv op ad bakken. Plad- 

sen ligger pa en skrå-

ning med en dejlig ud- 

sigt mod nordøst. 

Jeg fortsætter ad as-

falten gennem lands-

byen Holzen-Ith og op 

i skoven, og her starter 15 km "sti" i bjergomradet, der er et meget besøgt 

klatreomrade. Undervejs er der mange fine udsigter både mod øst og mod vest, 

idet jeg ofte går direkte på bjergkammen. Her er også en vandrehytte, hvor man 

passerer 52 gr. øst. 

Endelig når jeg Poppenstein, hvor jeg langsomt går ned ad skovvejen/kælkebak- 

ken, der har et fald, der nærmer sig de 20%. Jeg drejer tv ud til landevejen gen 

nem passet og hen til den lille Wanderparkplatz. 

Dette er den mest anstrengende vandrerute, som jeg endnu har været igennem, 

ikke så meget paå grund af de mange stigninger og fald, men mere pa grund af 

underlaget. Det er umuiigt at vide, hvad det er man træder på, og ofte kan stien 

kun anes. Her er både små og store sten, stejle skrænter, der kun kan passeres 

sidelæns en fod ad gangen, meget dybe bunker blade og masser af rødder, grene 

og træer tværs over stien. - Så den tyske vandrer, som jeg traf undervejs, havde 

helt ret, da hun kaldte ruten for 'Anspruchsvoll'. 
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Sne 

På vejen herhen ser vi en del lyse bakker. Vi overvejer om det 

er kalkklipper, men det viser sig, da vi kommer op ad serpen- 

tinevejen, at det er sne. Skovbunden og grenene er beklædt 

med det fineste tynde lag tøsne, men ikke bare til pynt. Da so-

len kommer og vinden rør sig, begynder grenene at kaste med 

snebolde, og da min smartphone får en velrettet salve pladret 

ud over skærmen, mø den i sikkerhed i bukselommen; gps'en 

er mere robust. 

Turen starter ved en lille Wanderparkplatz nær passet. leg 

aser op ad en grusvej, drejer tv efter 1 km og er snart på syd- 

siden af bjergkammen. Her holder sneboldangrebene og dryp- 

periet op. Jeg går på en smattet skovsti langs toppen af et 

større stenbrud, Krüllbrink Steinbruch. Der er hegn og advarselsskilte, men der er 

godt nok også langt ned. leg går lidt længere ind i skoven og passerer Ith-Turm, 

hvor der er et klatreomrdde med flere klipper og mange fine udsigter over de små 

landsbyer i dalen. 

Nær indgangen til NSG Naturwald Saubrink/Oberberg står klippeformationen 

»Adam und Eva«, som før Luther blev  kaldt Wodansteine (Odin-sten). Her siger 

jeg farvel tii »Ith-Hils-Weg«, som drejer tv ned ad trappen, mens E11 fortsætter 

lige ud. Jeg følger stien og går mod nordøst mod Oberberg. Lidt senere overser 

jeg en skovvej - som heller ikke findes på det ellers udmærkede OSM-kort - og 

drejer ned ad skrænten mod udsigtspunktet Fahnenstein. Den fedtede sti går stejlt 

nedefter, og selv om småbuskene er villige til at låne lidt stabiiitet, så må jeg san- 

de, at hvem der ikke kan stå, kan falde, og hvem der ikke kan stå fast, kan kure 

på enden ned ad skrænten. Nå, der skete ikke mere end hvad en vaskemaskine 

kan tage sig af. 

Fra det lille plateau ved Fahnenstein er der udsigt over Coppenbrügge, men det 

bliver mørkere og lidt snevejr, så jeg skynder mig ned ad de primitive trapper, 

passerer den kultiske grotte »Teufelskuche«, hvor Rottefængeren fra Hameln for-

svandt med børnene, og ad en våd markvej når jeg ned til beboede egne. 

E11 hzns, etape 11: 

 km: 7,4 

 Ith-Paß 

 Coppenbrügge 

 2015-04-02 

 

højdeprofil: 

 ele: 300-230 m 

 ^/v: 430/230 m 
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Skove 

Efter den våde markvej op til 

skoven drejer jeg th ad en fin 

skovvej. Vejret er fint, lidt kø-

ligt, men solskin og ingen 

vind. 

Et enkelt sted skai jeg over på 

en anden skovvej ad en smat- 

tet knapt synlig sti gennem 

skoven, men målet, en høj, 

rød pæl med vejviserskilte, er 

tydeligt nok. Jeg fortsætter ad 

en skovvej langs skovbrynet, hvorfra jeg kan skimte landsbyen Bissingen, og kort 

efter drejer jeg ned mod Bisperode. 

Der er meget stille sådan en Langfredag formiddag. Jeg passerer kirken og drejer 

th over floden Remte. leg fortsætter gennem byen og drejer op ad den lange, lige 

Windmühienweg forbi Segelfluggelande Bisperode og op mod skoven Schecken. 

Jeg drejer ind i skoven, som ser ud til at være i drift, og noget senere passerer jeg 

det forsvundne borganlæg Die Obensburg, der har ligget på en bakketop med en 

flot udsigt over Hameln. Nu er der kun en lidt ramponeret jagthytte med søjle- 

indgang. 

Jeg fortsætter ned ad en sti langs skrænten, videre gennem skoven, op igen, og 

stiger forsigtigt nedad balancerende på en gennemtrampet digetop langs en våd, 

stenet ravine. Efter et kort stykke langs skovbrynet når jeg den travle p-plads, 

hvor kirkegårdsgæster og vandrere tager pa hver sin tur. 

Det skal vi også: På byvandring i Hameln. 

 

E11 hzns, etape 12: 

 km: 12,5 

 Coppenbrügge 

 Bisperode 

 Afferde 

 2015-04-03 

 

højdeprofil: 

 ele: 230-120 m 

 ^/v: 275-120 m 
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Fortove 

Fra p-pladsen ved udkanten af skoven Schecken fort- 

sætter turen ind mod byen. Nu er det mest asfalt og 

fliser, skovvejene kommer senere. Jeg følger en sti 

langs banen, og drejer så tv ad en sti gennem et bolig- 

kvarter og videre ad Leipzigerstraßes fortov. 

Ved industriområdet drejer jeg lidt ind mod byen og 

derefter th forbi et afspærret vådomrade, over vejen 

og langs søerne NSG Töneböns Teiche, som jeg følger 

rundt om hjørnet ved rideskolen. Så skal jeg rundt om 

en campingplads, som ligger flot ved søerne. og op 

langs en sportsplads. Jeg krydser en trafikeret vej og 

floden Fluthamel og så går det forbi et industriområde, som bl.a. omfatter Hefe-

Hof, den gamle spritfabrik, som nu huser mange forskellige virksomheder. 

Jeg fortsætter ind under banen og passerer banegården med den markante arkade 

og det nye p-hus. Her hører E11-afmærkningen op og erstattes tilsyneladende af 

E1-afmærkninger. Jeg fortsætter ad KreuzstraBe under endnu en jernbane, men 

drejer snart mod vest op til fodgængerovergangen over Bundesstraße. Her drejer 

jeg tv ad Vogelbeerweg og nu dukker afmærkningen op igen, nu som E11. 

Jeg fortsæstter op mod skoven, hvor der er en fin udsigt over Hameln, og nu kom 

mer der en bred grusvej med en pæn stigning opad. Jeg passerer Basberg, 211 m, 

og så går det ellers ned ad en stejl skovvej gennem Friedrichswald til Heisenkü-

che, hvor chaufføren har fundet en holdeplads nær den travle restaurant.  

 

E11 hzns, etape 13: 

 km: 9,5 

 Afferde 

 Hameln 

 Heisenküche 

 2015-04-05 

 

højdeprofil: 

 ele: 120-134 m 

 ^/v: 210/70 m 
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Op ad bakke 

Ved Forsthaus Heisenküche er en mulighed 

for at gå op ad en stejl sti op gennem skoven, 

men jeg tager den brede skovvej, der, fuldt 

berettiget viser det sig, kaldes »Serpentine«. 

Lidt senere dukker andreaskorsene op, hele 

tre styk: E1, W og E11. Jeg passerer 

Schweinebergs højeste punkt, 278 m, og så 

går det nedad gennem landsbyen Unsen. 

Ad skovveje og stier går det igen opad 

gennem Süntelwald til Süntelturm, der blev 

rejst 1901 af Hannoversche Wander- und 

Gebirgsverein. Tårnet er ved at blive sat i 

stand, det lyder som sandblæsning, men den 

gode cafe i sidebygningen er åben. 

På bakken, 437 m, skilles fjernvandrevejene: E11 går mod nord langs Hohe Egge 

og E1 går mod øst. 

 

E11 hzns, etape 14: 

 km: 7,2 

 Heisenküche 

 Unsen 

 Süntelturm 

 2010-09-29 

 

højdeprofil: 

 ele: 134-437 m 

 ^/v: 437/130 m 
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. 

Hohenstein 

I dag er det ekstra 

op ad bakke. Da jeg 

sidst var på disse 

kanter fortsatte jeg 

sydpå, men nu skal 

jeg starte ved Sün-

telturm, så først er 

det op ad 15% bak-

ken fra Pötzer Wan-

derparkplatz. Den 

ligger på Alte Berli-

ner Heerstraße, så 

her har været færd-

sel i århundreder. 

Siden sidst er der kommet en ny kvalitetsvandrevej 'Weserbergland-Weg', som 

går fra Hann. Münden til Porta Westfalica, men den har ikke helt samme forløb 

som E11. Süntelturm ser fin ud, men jeg har desværre ikke tid til et besøg i ca-

feen, så jeg går hen ad den gode skovvej. Det varer dog ikke længe før jeg skal tv 

og ned ad en stenet sti, som vist er en ravine. Jeg drejer hen ad skovvejen og går 

et lille stykke på Bakeder Weg, som har været forbindelsesvej mellem landsbyerne 

i bjergene. 

Ved næste hjørne kommer der en ny trekant på skiltepælene. Det er 'Deister Sün-

tel Weg', og altså ikke en markering for at gå lige ud. Jeg fortsætter på Kamm-

weg, hvor udsigten tv bliver bedre og bedre, indtil der kommer en stor klippeklods 

i vejen. Det er Grünes Altar, som er forsynet med en trappe, så man kan komme 

derop. Jeg fortsætter lidt op ad bakken til Hohenstein, hvor der både er madpak-

kehus og bænke. 

Fra Hohenstein skal jeg 200 m ned ad mange, mange trappetrin, lidt hen ad en 

grusvej, og så er der endnu flere trappetrin, før jeg er nede på lige vej over Blut-

bach. Her ligger Baxmann Baude Waldschanke, der kun har åbent om søndagen. 

Jeg aser videre op over bakken og standser for denne gang ved Wanderparkplatz 

Baxmannbaude. 

E11 hzns, etape 15: 

 km: 9,8 

 Süntelturm 

 WPP Baxmannbaude 

 2018-08-24 

 

højdeprofil: 

 ele: 437-220 m 

 ^/v: 437/169 m 
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Schaumburg 

I dag starter turen 

på en asfaltvej, 

hvor der er meget 

lidt plads til van-

drere. Ved første 

lejlighed drejer ru-

ten tv og op ad en 

skrænt, men går 

snart over i en skovvej mod nord. Jeg skal over Höllenbach, som jeg følger gen-

nem skoven. Jeg holder frokostpause, mens det regner. Undervejs passerer jeg 

det tidligere Naturfreundehaus Schneegrund, som er ved at blive bygget om til 

vandrerhjem. 

Jeg fortsætter til Wanderparkplatz Schneegrund nord for Rohdenthal og går videre 

på Rentnerweg. Jeg bliver på Rentnerstraße, som går ud i Burgstraße ved den 

mægtige Burg Schaumburg. Jeg standser lidt ved det fine Torhaus, som har et lil-

le, bistert udseende sandstenshoved oppe på muren. Det er et såkaldt 'Neidkopf', 

formodentlig fra 1400-tallet, som skulle beskytte borgen og dens indbyggere mod 

fjender og dæmoner. 

Jeg fortsætter op ad den stejle Burgstraße, og holder kaffepause med den herlig-

ste udsigt over den lille gemte landsby, Rosenthal. Videre og op ad trappen og 

skrænten til skovstien på bjergkammen, hvor der efterhånden er udsigt til begge 

sider. Efter Springsteine går det igen stejlt nedad en skovsti til Wanderparkplatz 

Springsteine, og knap er jeg kommet ind i bilen før der kommer en skylle. 

 

E11 hzns, etape 16: 

 km: 10,1 

 WPP Baxmannbaude 

 Rohden 

 Schaumburg 

 WPP Springsteine  

 2018-08-25 

 

højdeprofil: 

 ele: 220-228 m 

 ^/v: 326/160 m 
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Luhdener Klippe 

 

Jeg går op ad den brede skovvej forbi stenbruddet og lidt ned ad Unabhängig-

keitstraße. Så drejer jeg igen ind i skoven, op over bakken og ned ad skovvejen. 

Ved skovbrynet drejer jeg tv hen forbi madpakkehuset og ned langs indhegningen. 

Stien fortsætter i Messingbergstraße og th langs hovedvejen. Ved lyskrydset er ru-

terne lidt uenige, men jeg fortsætter på hovedvejen og drejer ind i skoven ved 

'Notfall Treffpunkt SHG 323'. 

Så går det op ad skovvejen, og da den drejer fra, så op ad skrænten og op ad en 

smal sti langs bjergkammen til Luhdener Klippe, 300 m. Her er et stort udsigts-

tårn. Jeg fortsætter rundt om klippen, tværs over Vorbergplatz med de seks veje 

og videre ad Lange Wand. Jeg passerer den middelalderlig borgruin 'Frankenburg' 

som efter den opkastede vold at dømme har været en motte. 

Jeg fortsætter ad skovvejen, kommer rundt om motorvejens p-plads, hvortil der 

ikke er adgang, og hen over motorvejen. Her siger jeg farvel til Weserbergland-

Weg, der tager en anden rute. Jeg går tv oppe på skrænten ved motorvejen, og 

derefter ned gennem skoven til udkanten af landsbyen Kleinenbremen.  

Mon der har været nogle tilflyttere, der længtes hjem? 

E11 hzns, etape 17: 

 km: 11,3 

 WPP Springsteine 

 Steinbergen 

 Kleinenbremen 

 2018-08-26 

 

højdeprofil: 

 ele: 228-159 m 

 ^/v: 304/113 m 
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Hausberge 

 

Jeg går ned til hovedvejen og hen forbi kroen, og drejer så th ad den gode skov-

vej. Den første time går med at stige opad til denne etapes "vandrehøjde" og så er 

det ellers bakke op og bakke ned som sædvanlig i disse bjerge. 

Ved Kreuzplatz er skilteskoven bare for meget, men jeg vælger at følge gps'en og 

det gamle frønnede skilt mod Hauberg og lidt senere kommer der en X11 bekræf-

telse. X11 er den gamle afmærkning af Amsterdam-Harz-Berlin vandrevejen, den 

gamle handelsvej, som senere indgik i den europæiske E11 vandrevej. I øvrigt 

følges jeg igen med kvalitetsvandrevejen »Weserberglandweg«. Undervejs passe-

rer jeg en "Wetterpilze", dvs en madpakkehytte med et rundt pyramidetag. Dem 

er der en del af og også nogen, der 'samler' på dem! 

Den gode skovvej fortsætter umiddelbart syd for et større fortidsminde, Nammer 

Lager, som var en 25 ha stor flugtborg med grave og volde, som spillede en rolle i 

krigen mellem romere og germanere i år 16. Der er også fundet stenværktøj fra 

4000 f.Kr. 

Ved vejen ned mod bydelen Hausberge er der en travl Wanderparkplatz. Jeg går 

et lille stykke på asfalten, og drejer så th ad grusvejen syd for vejen op til tv-

tårnet. Ved næste hjørne skal jeg ned ad en smal sti på skrænten, hvor der er et 

glimt af Weser, og via en del trapper når jeg ned til udkanten af byen. Jeg fort-

sætter ad småvejene forbi stationen ned til en parkeringsplads under den store 

bro over Weser. 

E11 hzns, etape 18: 

 km: 9,5 

 Kleinenbremen 

 Porta Westfalica 

 2019-07-21 

 

 højdeprofil: 

 ele: 159-54 m 

 ^/v: 249/54 m 
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