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Skovtur 

Den lille skolebus ankommer planmæssigt til byens eneste stoppested, og chauffø-

ren er noget forundret over, at jeg vil vandre i det vejr. Det er småregn og diset. 

Jeg går op ad Grenzweg og tager markvejen østpå ved det slidte E1 skilt. Jeg er i 

»Naturpark Weserbergland« og området er meget bakket. I sol er der sikkert en 

flot udsigt over de skovklædte bakker, men den må jeg have til gode. Snart går 

ruten op gennem skoven Lüningsberg ad en smattet sti, som afløses af en mark-

vej på nedturen. Ruten fortsætter ad en lang, lige skovvej, og næsten ud af sko-

ven passerer jeg Gasthaus Waldquelle, hvor man kan se ud over flækken Aerzen. 

Ruten slår et slag gennem Königsförde, over Beberbach, til højre langs L432 og så 

til venstre og ud over markerne på en smal sognevej. Det er klaret lidt op, så jeg 

kan nyde den dejlige udsigt over det bakkede landskab, hvor landsbyerne putter 

sig i dalsænkningerne. Så går det ned til landsbyen Dehrenberg og igen opad og 

ud over markerne. 

Jeg går ind i Stadtforst Hameln, uden om Schullandheim Riepenburg og ad asfalt-

vejen mod Hameln. Lidt efter kommer der en genvej og en mulighed for at bruge 

en sti lidt inde i skoven, og efter Jugendgästehaus Finkenborn begynder »Wald-

pfad Finkenborn/Klüt«'s plancher, der underholder med jævne mellemrum på stien 

op mod Klütberg. Her ligger det gamle Klütturm, 250 m, der har været en del af 

Hamelns befæstning, hvor der stadig er rester. Foran tårnet er der lavet en lille 

terrasse, hvor der er en fremragende udsigt over Hameln; det er der sikkert også 

fra hotellet, som har facade mod byen. Stien fortsætter ad en meget stejl skovvej 

ned til indfaldsvejen lige før broerne. 

Jeg krydser Weser, hvor der er forskellige vandreguleringer og en ø midt i floden. 

Jeg drejer venstre om Münsterkirche St. Bonifatius og slutter turen ved gågaden 

Bäckerstraße. 
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Bjergtur 

Jeg ankommer med toget til banegår-

den, og foran den store busholdeplads 

ser jeg et andreaskors, der er mærket 

med E11. Det varer dog ikke længe 

før andreaskorsene forsvinder for mig, 

så jeg fortsætter ad Alte Marktstraße 

til gaden Münsterkirchhof, hvor jeg 

som planlagt drejer mod nord ad 

Bäckerstraße. 

Afmærkningen på denne rute er noget 

forvirrende. I Hameln findes flere E1 

og E11 skilte og i skoven er E1-skilte-

ne blevet forsynet med endnu et ettal. 

Da jeg får nærlæst kort og ruter viser 

det sig, at der er sammenfald mellem 

E1 og E11 fra Forsthaus Heisenküche 

til Süntelturm, men ikke i Hameln. 

Det store torv, Pferdemarkt, er under 

renovering, så jeg vælger at gå bag 

om Hochzeitshaus og Marktkirche St. 

Nikolai. Til højre kan jeg skimte Rat-

tenfängerbrunnen og Rattenfänger-

haus. Jeg fortsætter nordpå og ved 

Sünterstraße dukker andreaskorsene 

op igen. Jeg passerer flere større bygninger, bl.a. »Linsinger Kaserne / Gordon 

Barracks« og Albert-Einstein-Gymnasium. 

For enden af gaden begynder Hamelner Stadtwald med en stor tavle med opfor-

dringen »Steig' aus und wandere!«. Jeg vælger den direkte vej op ad kælkebak-

ken til Bismarckturm, 140 m, og fortsætter ad skovvejene. Ved Forsthaus Heisen-

küche er den igen gal med afmærkningen, så jeg vælger at tage den brede skov-

vej, der, fuldt berettiget viser det sig, kaldes »Serpentine«. Lidt senere dukker 

andreaskorsene op igen, hele tre styk: E1, W og E11. Jeg passerer Schweinebergs 

højeste punkt, 278 m, og så går det nedad mod landsbyen Unsen. 

Ad skovveje og stier går det igen opad gennem Süntelwald til Süntelturm, der er 

rejst 1901 af Hannoversche Wander- und Gebirgsverein. Tårnet er ved at blive sat 

i stand, det lyder som sandblæsning, men den gode cafe er åben. På bakken, 437 

m, skilles fjernvandrevejene: E11 går mod nord langs Hohe Egge og E1 mod øst. 

Jeg går ned ad bakken og ved næste hjørne drejer jeg til venstre ad »Hamelschen 

Pfad«, men lidt senere er der spærret pga. skovarbejde, så jeg må finde en anden 

rute. Heldigvis er skovvejene med på GPS'en, så jeg kan finde ned. Ved Wald-

gasthaus Bergschmiede dukker andreaskorsene op igen, og jeg fortsætter ind mod 

byen. Lidt efter glasværket slutter turen for denne gang, og jeg drejer ned mod 

Deisterbahnhofs P+R, hvor bilen venter. 
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Deister syd 

Det er varmt og skyfri himmel, så nu går det 

videre mod nord. Jeg går ned mod torvet og 

bag byen tårner det store skovområde Deister 

sig op. Jeg runder torvet og drejer lidt senere 

op gennem den meget stille »Kur- und Land-

schaftspark«. Efter 40 min. er jeg ude af byen 

og på vej opad mod Deister. Vejen går ret 

stejlt opad forbi forskellige institutioner. 

Ved indgangen til skoven er der to andreas-

kors på samme pæl, et med E1 under og et 

med R under. R står for »Roswithaweg«, som 

er den lokale rundvandrevej. Det skærper 

opmærksomheden! 

Jeg drejer til højre ad en skovsti, som lidt ef-

ter går stejlt ned mod en skovvej, der løber 

langs den sydlige del af skoven lidt inden for 

skovbrynet. Her er en dejlig udsigt over 

græsmarkerne og højderne mod syd. Efter et 

par km går det mod venstre ad en smal skov-

sti over Wolfstal, og jeg er nu i »Erholungs-

landschaft Großer Deister«. Jeg fortsætter langs skovbrynet. Lidt før Deisterpforte 

drejer jeg mod nord, og efter en hård opstigning til Ebersberg, 355 m, hvor der er 

en sendemast, kommer der endelig lidt lige vej. Byen Springe dukker glimtvis op 

langt nede. 

Skovvejen fortsætter gennem en lysning i skoven ved Forsthaus Köllnischfeld, og 

så går det igen opad til udsigtstårnet Annaturm, der ligger ved skovens højeste 

punkt, Bröhn, på 405 m. Jeg holder en kort pause i »Waldgaststätte Annaturm«, 

hvor værtsparret ikke har noget mod at sælge en kold øl, medens de rydder op. 

Så går det nedad mod Nienstedter Paß, 277 m, hvor jeg parkerede min cykel i 

morges, og så går det ellers i fuld fart ad serpentinesvingene til hovedvejen og i 

mere adstadigt tempo gennem Bad Münders fine hovedgade til bilen. 

E1 ns, etape 3: 
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Deister nord 

Op på cyklen og til Barsinghausen, hvor 

jeg går op ad den stejle Burghardtsweg 

og derefter cykler ned til Nienstedter 

Paß. 

Der er mange vandrere i alle aldre, som 

nyder helligdagens gode vejr; og den 

store p-plads ved passet er da også 

fyldt med biler. Jeg ser også stavgæn-

gere, ryttere og cyklister, og lidt senere 

en tvillingebarnevogn på en smal sti. 

Vejen op til Kammweg er stejl og ste-

net, men snart går det lige ud til Nord-

mannsturm, hvor restauranten har en af 

de gode dage. Længere fremme laver 

jeg en afstikker til den gamle kultsten, 

»Alte Taufe«, hvis menneskeofringer 

har givet anledning til udtrykket  ’über 

den Deister gehen’, der stadig anvendes 

i betydningen at gå bort. 

Ved Kreuzbuche drejer jeg op ad en smal skovvej, der lidt senere går gennem 

»Heisterburg«; der er dog kun lidt grundmur og voldgrav tilbage. Herefter går det 

ned ad en brostensvej og snart efter en opkørt skovvej, der i serpentine slynger 

sig ned mod Waldgaststätte Teufelsbrücke. Her går man op ad en primitiv trappe 

på skrænten, videre opad og så går det ellers nedad igen til Mooshütte, endnu et 

godt besøgt værtshus, denne gang med p-plads. Kort efter drejer ruten skarpt til 

venstre og rundt om Strutzberg, hvor udsigtstårnet er overhalet af træer. 

Kort før Cäcilienhöhe fortsætter ruten ned gennem en slugt under A2 og videre 

gennem en kurpark, over landevejen og gennem mere kurpark til Bad Nenndorf. 

Her drejer jeg henad Buchenweg, hvor der er en fin panoramaudsigt både mod 

syd og mod nord. Ved Oberer Hohlweg drejer ruten mod nord, men jeg fortsætter 

til hotellet på den anden side af motorvejen. 

E1 ns, etape 4: 
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Fladland 

Jeg sætter bilen ved det store 

byggemarked, hvor der allerede 

er fuld gang i indkøbet til week-

enden. Efter Waltringhausens 

stille gader fortsætter jeg mod 

vest ud over markerne, hvor 

blæsten ikke er så varm, men i 

skoven er der læ. Efter en lille 

lysning krydser jeg L403, og så 

går det tværs gennem Nieder-

sächsisches Landesforsts oplags-

plads, og efter lidt skovvej til by-

en Hastes alt andet end stille vil-

labebyggelse. Utroligt så meget 

hobbymaskineri, der kan sættes i 

gang sådan en lørdag formiddag. 

Jeg går under den travle jernba-

ne, og igen gennem en skov til 

Mittellandkanal, som blev bygget 

i 1905-38 som Ems-Weser-Elbe 

Kanal. 325 km tværs gennem 

Nordtyskland. Fra 1967-95 blev 

den udvidet til 53 m bredde og 

3,5 m dybde. De gode uasfalte-

rede bærmeveje på begge sider 

af kanalen bruges flittigt af gående og cyklende. Der er også plads til et gråande-

par, der vader tværs over stien, men kanalen er stille. Måske skal man ikke helt 

underkende betydningen endnu: mens jeg holder frokostpause sejler tre tungtla-

stede kanalpramme forbi, en tysk, en fransk og en polsk. 

Ved et Betriebsgelände drejer ruten nordpå, passerer en hjortefarm og fortsætter 

gennem landsbyen Idensen, der stadig har præg af nogle store gårde. Jeg går 

nordpå til Mesmerode, som ligger i læ af et stort fladt bjerg, Tienberg, der tårner 

sig op nordøst for byen. Det er overskudsmateriale fra den nærliggende saltmine, 

der her bliver hobet op. 

Ruten fortsætter ud over markerne ad gamle markveje og hen mod skoven Schier, 

hvor der forhåbentlig er lidt skygge, men næ nej, tre andreaskors med pile peger 

ud mod skovbrynet, hvor der er en sti, men ingen skygge. Det varer dog ikke 

længe før der er en fin skyggefuld skovvej helt til Hagenburg, hvor turen ender 

ved Schützenplatz. 

E1 ns, etape 5: 
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Langs havet 

Efter gårsdagens 

hektiske miljø på 

CeBIT er det rart 

at hvile ørerne. Li-

ge som i går er der 

fast grund under 

fødderne det meste 

af vejen, men der 

er ingen trængsel; 

kun nogle få moti-

onister i det over-

skyede, men stille 

vejr. 

Ved hjørnet af Schützenplatz ligger Fürstenteich og byens parkanlæg. Snart er jeg 

ude af byen og på vej op ad en flot, lang rhododendronallé med det imponerende 

navn »Fürst Wolrad Pyramiden Eichen Allee«, som har retning mod slottet. Jeg 

drejer fra i behørig afstand, går gennem skoven og fortsætter langs Hagenburg 

Kanal til havet, altså den store lavvandede indsø, Steinhuder Meer, som også er 

naturpark. Her drejer jeg th og følger en vandresti langs bredden og ind til en 

smukt anlagt havnepromenade med broer og øer. Her er alskens strandaktiviteter 

hele sommeren. 

Jeg fortsætter mod vest, byen glider over i Großenheidorn, og så er vi på landet. 

Først rundt om en »Staatsforst«, hvor en landmand har opsat et skilt, der fortæl-

ler, at det altså ikke er nødvendigt at ringe til politiet, hvis man observerer fritlø-

bende kalve; de skal nok selv finde deres mor. Dernæst langs den indhegnede 

Fliegerhorst, hvor der senere ses nogle militære bygninger og en do. lufthavn. Jeg 

følger banen langs Fliegerstr. gennem endnu en statsskov til stationen i udkanten 

af Poggenhagen, hvor turen ender for denne gang. 

E1 ns, etape 6: 
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Moser og enge 

Fra bane-

gården føl-

ger jeg for-

tovet gen-

nem byen, 

drejer th og 

hen over 

Scharhorst-

Brücke over 

Leine. På 

begge sider 

af floden er 

et større 

engområde, 

der kan op-

tage vand 

fra floden. I 

foråret var 

der så meget vand fra Harzen, 100 km væk, at vejen var oversvømmet. 

Jeg fortsætter gennem Bordenau, og efter 3 1/2 km fortov kommer der endelig en 

skovvej. Efter et kig over Leines enge går jeg tværs gennem skoven og krydser 

hovedvej B6. Bag ved kroen er der en indhegning med hjorte, og så går det ellers 

mod vest ad lange, lige skovveje. 

I Otternhagen drejer jeg om hjørnet ved en kro, der ser ud til at være en god for-

retning, og oppe ad vejen kommer der en lidt mere beskeden rasteplads for fjern-

vandrere. Kort efter kommer jeg ind i »NSG Otternhagener Moor«, som er en stor 

højmose med åbne moser, gamle tørvemoser, skov og enge. Jeg følger en grusvej 

i kanten og det er vist også meget godt, for flere steder er der skilte, der advarer 

mod at følge sidevejene ind i mosen. Efter et kort stykke markvej, som fører over 

floden Neuer Auter, kommer den næste skov, som er endnu en højmose, »NSG 

Helstorfer Moor«. Jeg følger den sydlige kant ad en lidt bredere grusvej, der fører 

op til landevejen. 

Lige øst for mosen er der vældig aktivitet ved en Heidelbeerplantage, der har 

åbent for selvplukkere. 

E1 ns, etape 7: 
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Enge og moser 

Skydækket er lidt blandet, men det er  varmt og stille, så jagten på mine bare ar-

me er gået i gang. 

Ruten starter med asfalt og et gammelt vejviserskilt, men kort efter endnu en 

pluk-selv Heidelbeerplantage drejer jeg ind i skoven og så går det ellers ud over 

markerne og gennem småskove. Flere steder på landet er der igangsat EU-

projekter. Jeg passerer industriområdet i udkanten af Wennebostel og krydser den 

travle jernbane, og så er der igen marker og skove indtil industriområdet Gailhof, 

hvor en smal vej fører ned til floden Wietze, hvor chaufføren venter. 

- og det var så første del af denne sommers weekend-projekt: at gøre Fjernvan-

drevej E1 i Niedersachsen færdig. Jeg mangler kun 200 km. 

E1 ns, etape 8: 
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Skov og mark 

I dag bliver det varmt. Sol fra en klar himmel og næsten ingen vind. 

Jeg starter med at krydse floden Wietze, går under A7 nord for motorvejskrydset, 

og så er det ellers gennem en myggeskov og ud over markerne. 

Fuhrberg holder weekend, så der er ikke meget liv i Dorfstr., hvor gamle bindings-

værksgårde er blandet med parcelhuse. Flere steder er der indskrifter på gavl-

remmen, men de er svære at tyde. På Celler Str. lokker Fuhrberger Dorfbackhaus 

med »Kopenhagener & kleiner Pott Kaffee« for €2,20, så nu er der pause. 

Jeg fortsætter ad Celler Str., men bliver snart guidet over på en mere stille side-

vej, og efter en lang tur gennem skoven når jeg en gl. kro, som nu er overtaget af 

en motorcykelklub, Celler MC. Over for klubhuset går ruten gennem en gammel 

port ind i skoven, Neustädter Holz, og lidt senere forbi landsbyen Rixförde. Skov-

vandringen fortsætter. Jeg passerer Hambührens skovkantvillaer og industrikvar-

ter og standser ved en lille Wanderparkplatz ved Nienburger Str. 

E1 ns, etape 9: 
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På Heidschnuckenweg 

Det er igen varmt og stille, 

så det går som det plejer: 

ikke en gang på en søndag 

holder myggene fri. 

Efterhånden kommer der 

mere og mere trafik, mest 

cyklister, på de gode grus-

veje i Neustädter Holz. Jeg 

fortsætter et lille stykke 

langs Nienburger Str. forbi 

sportspladsen og drejer så 

op ad en rampe til ringve-

jen, som krydser floden Al-

ler. Derefter er det ind på 

villavejene gennem Klein 

Hehlen. 

Det varer dog ikke så læn-

ge før jeg kommer på lan-

det i bogstaveligste for-

stand, idet en åben mød-

ding er nabo til en eng, der 

nu er villakvarterets lege-

plads. Ad asfalterede sog-

neveje passerer jeg 

Weghaus, går under B3 og 

fortsætter nordpå gennem en skov. 

Umiddelbart før Scheuen er vejen afspærret med en bom. Jeg skal tværs over 

svæveflyvepladsens bane, som bliver bevogtet af en chauffør i en lille lastbil, når 

flyene bliver trukket op med en wire. Chaufføren skal jo alligevel hen og hente wi-

ren, så den kan bruges af det næste fly, så på tilbagevejen tager han tjansen som 

trafikkontrollør. 

På nordsiden af banen møder jeg »Heidschnuckenweg«, som kommer fra Celle ad 

en vestligere rute. Den er netop blevet godkendt som tysk kvalitetsvandrevej og 

derfor rigeligt forsynet med afmærkninger (et hvidt H på sort bund) og mange nye 

stipilvejvisere. Heidschnuckenweg går tværs gennem Lüneburger Heide fra Celle til 

Hamburg-Fischbek i et meget snoet forløb på 223 km. Nogle steder følges den 

med Fjernvandrevej E1, men andre steder har den sit eget forløb øst og vest for 

E1. Desuden er ruteforløbet mellem Scheuen og Wietzendorf justeret, så her er de 

gamle kort ikke pålidelige. 

Efter landsbyen Scheuen fortsætter ruten gennem den 480 km2 store »Naturpark 

Südheide«, hvor 22% af arealet er underlagt NSG- eller Natura2000-regler. Først 

gennem en stor skov og rundt om en stor, indhegnet skydebane, dernæst mod 

nordøst på en sandet markvej, der er nabo til et brandbælte. Ved vejen mod Jäge-

rei slutter denne etape. 

E1 ns, etape 10: 
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Rundt om Angelbecksteich 

Jeg fortsætter gennem Naturpark Südheide på en sandet 

skovvej med flere spor ved siden af hinanden. Ved Forst-

haus Kohlenbach er der flere huse, og jeg når knapt at 

bemærke skiltet med »I Love Rottweiler« før der lyder en 

dyb, kraftig gøen bag et forhåbentligt solidt plankeværk. 

Ved Wildecker Teiche er der flere hedesøer, og her be-

gynder en gang- og cykelsti langs den sandede vej, som 

kan være tung at gå på. Jeg bestiger Citronenberg, 84 m, 

som er en lille bakke, der ikke hæver sig meget over det 

omgivende terræn; der er dog en smule vind. 

Ved Angelbecksteich havde jeg regnet med at fortsætte 

lige ud ad Alte Celler Heerstraße til Hermannsburg, men 

ved en sidevej lige før søen drejer Heidschnuckenweg th 

og flere pile viser, at E1 følger med. Det skal blive spæn-

dende at se hvor langt. 

Rundt om den opdæmmede sø er der anlagt en »Barrie-

refreier Wanderweg«, hvor man kommer gennem typisk 

hedenatur. Stien er forsynet med styreskinner og har fine 

skilte med naturberetninger, også i braille, og flere hvile-

faciliteter. Oppe på bakken står en mindesten for en 

brandkatastrofe i 1975, hvor 6000 ha skov gik tabt. 

Turen forsætter ad sandede veje gennem plantagerne, og jeg stopper ved den før-

ste større vej, hvor der er mulighed for parkering. 

E1 ns, etape 11: 

 km: 172,9-186,3 

 Garßener Holz 

 Brönheide 

 2013-07-19 

 

 

 

Naturpark Südheide 

 

 

Angelbecksteich 

 

Fjernvandrevej E1 i Niedersachsen © til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen 

 



. 

Hederne 

Jeg fortsætter mod nord ad sandede skovveje 

i Brönheide, og derefter mod nordøst ved NSG 

»Heideflächen mittleres Lüß-plateau«. Så går 

det ned ad bakke til Tiefental, og op igen forbi 

nogle historiske bistader. Nu er jeg på »Natur-

lehrpfad Heidepanoramaweg«, så her er man-

ge gode info-tavler og et fint stykke hede. Det 

er faktisk den første hedeflade jeg har set si-

den Celle! 

Ved et vejkryds er der både gamle og nye sti-

pilvejvisere og en ny madpakkehytte, og efter 

en kort markvej langs skovbrynet breder 

»Misselhorner Heide« sig ud med enebærbu-

ske og lave sandbakker. 

Jeg kommer op til en stor Wanderparkplatz 

ved hovedvejen, og her hænger ikke noget 

andreaskors på den nordlige del af stipilvejvi-

seren, dvs. at kun Heidschnuckenweg går mod 

nord. Jeg drejer derfor mod vest, og følger re-

sten af vejen E1-afmærkningen og genvejen 

»Heidschnuckenweg, Zugangsweg«, der de 

fleste steder er markeret med et gult H. 

Efter en tur rundt om hestevognenes garage-

anlæg følger jeg en tilgroet sti mellem majsmark og skov og går tværs gennem 

Misselhorner Hof, hvor der er kro, heste og hestekøretøjer samt en stor lade og 

flere hestefolde til den lokale rideforening. 

Inde i skoven møder jeg Alte Celler Heerstraße, der kommer fra Angelbecksteich, 

men her er endnu en omlægning ifht Krauses kort: Jeg skal ikke længere øst om 

Hermannsburg, men tværs gennem byen. Først gennem et villakvarter, så tv ad 

K17, hvor jeg efter at have krydset floden Örtze drejer th langs floden gennem 

Örtzepark. 

Ved broen mod Baven er der en fin landingsplads for kanoer, og her begynder en 

travl vandre- og cykelsti til Müden. Når man har gået 1,8 km skal man dreje tv ad 

en sti ind i skoven. Skovstiens begyndelse er desværre kun afmærket som »Kl. 

Waldpfad« med et beskedent træskilt, men der varer ikke længe før der kommer 

både andreaskors og gult H. Stien passerer et vandrerhjem med landingsplads og 

flere villaer, og drejer så igen ned mod floden. Ved hovedvejen og broen over Ört-

ze møder jeg igen Heidschnuckenweg, der har været en tur østpå. 

E1 ns, etape 12: 

 km: 186,3-203,7 

 Brönheide 

 Misselhorn 

 Hermannsburg 

 Baven 

 Müden (Örtze) 

 2013-07-20 
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På eget spor igen 

Ved broen over Örtze går jeg ad Hauptstraße mod vest, drejer tv ned ad den gam-

le landsbygade, forbi bageren og kirken, og igen tv hen ad kirkestien, Kirchtwiete. 

Vest for den nye træbro er der plantet flere »Hochzeitsbaum«,dvs. træer, der 

markerer et bryllup, også et guldbryllup. Der findes et tilsvarende anlæg ved den 

gl. vandmølle. 

Jeg drejer th op gennem villakvarteret, følger hovedgaden, og drejer så th ind 

gennem et villakvarter til en sti i skovbrynet og ind gennem skoven. Jeg fortsætter 

gennem det åbne land med en bygmark mod sydøst, og heden ved Wietzer Berg 

mod nordvest. Ved en stor Wanderparkplatz drejer jeg op gennem heden til 

Wietzer Berg, hvor der er et voluminøst mindesmærke for hedens digter, Hermann 

Löns (1866-1914), der skrev:  »Viel Liebes und Schönes hat mir die Heide schon 

gewiesen, wenn ich als einsamer Wanderer ihr nahte.« 

Ved en gl. fårestald med de karakteristiske hestehoveder på gavlene ved mønnin-

gen går det igen ind blandt fyrretræerne, hvor der flere steder er advarsler om mi-

litære aktiviteter; her i områder leger Natostyrker røvere og soldater i ørkensan-

det. De lokale lodsejere har også opsat skilte, men her står »Privat ejendom, ad-

gang forbudt for militær«, både på engelsk og tysk. Efter en længere markvan-

dring forbi Hohenbackeberg når jeg ind i Bröhn skov til en stor plads, hvor der i 

hjørnet er placeret en gammel, syvarmet vejviser af træ. Jeg fortsætter mod 

nordvest ad den sandede skovvej, hvor der er lidt skygge, og møder så en dansk-

talende rygsækvandrer på vej sydpå. Vi er begge enige om, at det næsten er for 

varmt til at gå, men jeg kan da give ham nogle friske tip om omlægningerne. 

Apropos omlægninger, så er der en ny rute gennem »Heide am Häteler Berg«, 

hvor enebærtræerne har fået hegn på. Oppe ved vejen er stipilvejviserne blevet 

grønne. Så går det ud over markerne og ind gennem Wietzendorf, hvor der er hele 

tre værtshuse langs med E1. Der er udmærket øl i det første, men jeg skal jo vi-

dere. Ved et kryds i byens nordlige udkant drejer Heidschnuckenweg fra; den skal 

en anden vej til Soltau. Snart drejer jeg til venstre og ud gennem nybyggerkvarte-

ret, derefter langs en jernbane og så ind gennem skoven. Jeg stopper ved den 

krydsende asfaltvej, K41. 

Det er skovstykket og skovvejen lige syd for K41, der hedder »Pechrenne«. Pech 

betyder 'beg', som kan have noget med skovdrift at gøre, men det kan også bety-

de 'sort uheld', og så er det jo en helt anden historie. 

E1 ns, etape 13: 

 km: 203,7-221,1 
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Stadig på eget spor 

Og varmen fortsætter, men det var 

også varmt på denne dato for fire 

år siden da jeg gik på E1 i Lübeck. 

Til gengæld er det overskyet, og 

hen under aften kommer nogle 

dråber regn. 

Efter en tur rundt om en sandban-

ke i skoven Neues Gehege, er det 

landbrugsland. Her er mange kar-

toffel- og majsmarker, og en 

spredt bebyggelse med store går-

de, der har mange bygninger. Jeg 

krydser hovedvejen B3, og går 

gennem en gammel halvdød gran-

skov, hvor insekterne har gode 

livsbetingelser. 

Så går jeg over A7 og hen ad vejen Brock, hvor der er flere landgasthäuser, som 

forhåbentlig har velisolerede vinduer; A7 kan høres langt væk. Jeg drejer nordpå, 

passerer en lille skov og campingbyen »Imbrock«, og umiddelbart efter krydser 

jeg floden Böhme, som løber gennem Soltau. 

Lige før Tetendorf møder jeg den 151 km lange Freudenthalweg, der kommer fra 

Verden og er på vej til Harburg. Den er mærket med et F. Jeg følgerTetendorfs 

hovedgade lidt mod øst, drejer tv og går over gårdspladsen til et større landgast-

haus. Her fortsætter jeg nordpå ad en vandresti mellem parken »Breidings Gar-

ten« og åen Böhme. Jeg følges med åen under jernbanen, går gennem villakvarte-

ret og drejer th op ad gågaden Marktstraße. Jeg drejer igen th ad Wilhelmstraße 

og slutter ved byparken. 

E1 ns, etape 14: 

 km: 221,1-235,4 
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 2013-07-26 
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Skove og motorvej 

Jeg starter i 

»Böhme Fami-

lienpark«, hvor 

der også er skil-

te med Heid-

schnuckenweg 

og Freudenthal-

weg, men det 

varer nu ikke 

længe før ruter-

ne skilles. Jeg 

går mod vest 

gennem et stille 

villakvarter, og 

drejer så tv op 

langs et nybyg-

gerkvarter over-

for kredssygehu-

set. Snart drejer 

jeg igen mod 

vest ind på en 

sti, der løber 

langs et hegn, 

kommer op forbi 

en mindesten for 

Hermann Löns 

og krydser banen ved en Wanderparkplatz. Resten af vejen til Bispingen følges jeg 

med den 147 km lange »Hermann-Billung-Wanderweg«, der er skiltet med et gult 

B. Den går fra Verden til Lauenburg. 

Jeg fortsætter gennem skovene, passerer de store gårde i Oeningen, hvor kartof-

felmarkerne er afblomstrede og byggen høstet, så der lugter af frisk halm. Videre 

nordpå og så vestpå mod Stübeckshorn. Igen nordpå ad vejen Kamerun gennem 

store skove. Det siges, at 65% af Lüneburger Heide består af skov. Det tror jeg 

på. 

Tæt på en bro under A7 kommer Heidschnuckenweg igen og kort efter drejer ru-

ten nordpå ad en smal skovsti med blåbærklynger. Stien fører ned mod Luhequel-

les tre terrassesøer, og her kommer der endelig en bænk, den første siden Soltau. 

Jeg fortsætter ad skovvejen mellem Luhe og jernbanen, hvor der kun er godstra-

fik, bortset fra sommersøndage, hvor den historiske skinnebus fra 1937, »Amei-

senbär« (myreslugeren), tager en tur fra Soltau til Döhle. 

Ved en stor legeplads fortsætter jeg på Bodo Freytag Weg, en grusvej, der er vel-

forsynet med bænke. Jeg drejer rundt om vandrehjemmet, fortsætter ad hovedve-

jen ind til Bispingen og drejer th om kirken til et fint lille torv med en skulptur af 

hyrde og lam. Her er også en italiensk iscafe, der i andet forsøg serverer en stor 

kop varm kaffe (iskaffen reserverer jeg til chaufføren), og så vælter regnen ned på 

parasollen. 

E1 ns, etape 15: 

 km: 235,4-255,6 
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Over bjerget 

Selv om temperaturen stiger til de 30 gr., så 

sørger blæsevejret for afkøling i de åbne områ-

der, og der er tilsyneladende også udstedt fly-

veforbud til de stikkende væsener. 

Jeg går op ad hovedgaden, tv gennem villakvar-

teret, forbi gården og huset, der udgør landsby-

en Steinkenhöfen, og ud over markerne, under 

A7 og videre nordpå forbi byg- og majsmarker. 

En sandet markvej fører mig op til Rosenhof, 

der er et større gårdanlæg med flere bygninger. 

Jeg tager landevejen mod nord til landsbyen 

Behringen, som har mange overnatningstilbud 

til turister, og fortsætter nordpå. 

Ved indgangen til skoven er der flere tavler med 

information om den 234 km2 store »Naturpark 

Lüneburger Heide«, som er det største histori-

ske hedelandskab i Centraleuropa. Heden er op-

stået efter den uhæmmede hugst af træ til 

saltmilerne i Lüneburg i middelalderen, men ef-

terhånden udviklede der sig et særligt dyre- og 

planteliv, som blev beskyttet som en statslig 

NSG allerede i 1911. 

Jeg går tværs gennem skoven Weißer Sand og 

fortsætter op gennem heden Totengrund med 

store enebær. Oppe på bakken går en befærdet 

grusvej videre til Wilsede, der er ren idyl. En bil-

fri museumsby med stråtækte huse mellem 

gamle egetræer. Der er 50 fastboende, men når 

lyngen blomstrer kan der være op til 10.000 tu-

rister. 

Heidschnuckenweg viser den lige vej op til bjerget, men jeg følger E1 gennem by-

en og tv ad en skovsti gennem tunneldalen Schlangengrund nordvest for byen, før 

jeg aser op ad grusvejen til bjerget. Det er nu kun en stigning på 50 højdemeter, 

men det går lige op, og det er varmt. 

Wilseder Berg er med 169 m den højeste bakke i miles omkreds, og der er en 

fremragende udsigt med hede hele vejen rundt og et ret stejlt fald mod sydvest. 

Jeg fortsætter lidt mod vest ned ad bjerget, og så går det ellers nordpå og så mod 

øst. I skovbrynet ved den næste lille skov møder jeg en flok hedelam, Heidsch-

nucken, med det karakteristiske sorte hoved og de bagudbøjede horn. De mener 

sikkert, at jeg går på deres sti, men de flytter sig dog, mens hyrden og hans hun-

de holder øje med flokken. 

Vejen drejer igen nordpå, og er, efter bredden og det opkørte sandunderlag at 

dømme, en af hovedvejene for hestevognstrafikken mellem Undeloh og Wilsede. 

Jeg drejer snart fra, og går gennem skoven hen til den store Wanderparkplatz ved 

Undeloh. 

E1 ns, etape 16: 

 km: 255,6-275,1 
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Med Heide-Shuttle 

Vel ankommet til Unde-

lohs travle hovedgade fin-

der jeg en p-plads til bi-

len. I Undeloh ser det ud 

som om der er flere he-

stestalde og cafeer end 

beboelseshuse, så der er 

ingen tvivl om hvad ho-

vederhvervet er. 

Jeg går op ad hovedga-

den, drejer tv efter en he-

stestald og går ind på en 

smal sti, der fortsætter i 

en markvej. Inde i skovene er der små spredte bebyggelser med få huse, og store 

marker med byg og kartofler, der sukker efter vand. 

Jeg passerer Wehlen, drejer th og følger en fin skovsti, der snor sig langs med flo-

den Seeve, som er på vej til Elben lidt øst for Hamburg. 

Efter en skovsø er der igen marker. Jeg drejer th ad vejen langs banen til Bahnhof 

Handelohs forplads og venter på »Heide-Shuttle Ring 2«, som gratis bringer mig 

tilbage til Undeloh via Inzmühlen og Wesel. Busserne, som har cykelanhængere 

med, kører i sensommeren fem gange hver dag efter en fast køreplan. Der er tre 

ruter i overlappende ringe, så i sæsonen er det nemt at planlægge etapevandrin-

ger i Naturpark Lüneburger Heide. 

E1 ns, etape 17: 

 km: 275,1-287,8 
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Nordheide 

Jeg tager bussen til Buchholz centrum og finder så »erixx 

Der Heidesprinter«, som i mageligt tempo tager mig til 

Handeloh. Her starter jeg med at gå tv op ad hovedga-

den og så th ad Alte Dorfstraße, hvor jeg bliver overhalet 

af et par rygsækvandrere, som følger deres GPS ad vejen 

rundt om en mindeplads. Jeg tager stien skråt over plad-

sen, idet jeg retter mig efter andreaskorset på egetræet 

midt på pladsen. Tilbage igen på gps-sporet kan de lidt 

senere overhale mig en gang til  

Ved brandstationen drejer jeg th ad en markvej, der fort-

sætter over i en skovvej. Et godt stykke inde i skoven 

drejer jeg th og passerer udkanten af hedeområdet »LSG 

Büsenbachtal«. Nu går det så ned i dalen, hvor jeg igen 

møder to rygsækvandrere, denne gang på vej sydpå. 

Jeg fortsætter nordpå gennem skovene til en skaldet 

bakke, Brunsberg, 129 m, hvor der er en herlig udsigt og 

noget luft. Nede ad bakken fører en sandet skovvej mig 

ned gennem en hulvej, »Höllenschlucht«, som jeg forla-

der ved at følge markeringerne og klatre op af skrænten. 

Derefter går det lige ud gennem skoven, bakke op og 

bakke ned til jeg når jernbanelinien, som jeg følger nord-

på. 

Ved trinbrættet Suerhop krydser jeg banen, og drejer ind 

på en god vandresti, der er anlagt i et buskads ved jern-

banen. Ved søerne Stadtteiche klatrer jeg op ad bakken, 

og fortsætter forbi parcelhuse langs banen og rundt om den store treetagers par-

keringshus. Her går ruten ad en lang fodgængerbro hen over over de mange spor, 

9 i alt + en gl. banegård i midten. 

Ved hovedgaden drejer jeg tv op gennem byen og fortsætter gennem byparken til 

byskovens kringlede rute, gennem villakvarteret og gennem endnu en skov til ho-

tellet, der ligger lige ved fjernvandrevejen. 

E1 ns, etape 18: 

 km: 287,8-304,8 
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Gennem rosenhaven 

Kort efter at jeg har krydset B75 passerer jeg et skilt med over-

skriften »Das Wandern ist des Steinbeckers Lust« med et stort 

kort over Regionalpark Rosengarten med forslag til vandreture og 

en fin omtale af Fernwanderweg E1. 

Regionalpark Rosengarten ligger mellem Hamburg og Buchholz og 

breder sig over flere kommuner. Det er et turistmæssigt samar-

bejde, hvor man slår på tromme for mange aktiviteter og sevær-

digheder. Her er i øvrigt også en gratis shuttle-bus, men den kø-

rer kun lørdag-søndag. 

Jeg fortsætter mod vest, og drejer så nordpå ad en Schneise i 

skoven Stuvenwald. Vinden er lidt kølig på markvejene, men var-

men skal nok komme, vist ikke så meget som i går. Midt inde i 

skoven tager ruten en lille omvej, så jeg kan komme over den 

travle A1, og så går det igen nordpå og lidt senere mod nordvest, 

hvor jeg krydser landevejen ved Karlstein. 

Så går det ellers gennem Staatsforst Rosengarten bakke op og 

bakke ned ad smalle skovstier, der ser ud som om de er dannede 

af smeltevand. Det er måske også derfor, at der et så mange frit-

lagte rødder. Jeg går forbi et par gravhøje, området Doppelheide, 

som nu er en bygmark, og gennem Tempelberg, hvor der er en 

lille villabebyggelse inde midt i skoven. 

I den nordøstlige udkant af byen ligger grænsen mellem Hamburg 

og Niedersachsen, og her drejer jeg tv ind i »NSG Fischbeker Hei-

de« ad en skovsti, der med sine mange bakker og ådale ville egne 

sig fint som øvelsesrute til en Harzvandring. Så kommer jeg ned i 

en lidt større dal, der breder sig mod øst, men ruten drejer igen 

op ad en bakke, denne gang på en stenet grusvej. Oppe på top-

pen er der en stor næsten træfri hedeflade, der også anvendes 

som svæveflyvebane. Derefter går det igen ned i dalen ad en ser-

pentine og op igen ad en snoet rute mellem bakkerne med fine 

udsigter. 

Ved den store Wanderparkplatz ved Scharlbarg fortsætter jeg 

nordpå, og ved Ohmsweg drejer jeg tv til Bf.Fischbek, hvor jeg 

først skal til Harburg med S-toget og derefter med en dejligt stille »Hamburg-

Bremen Metronom« tilbage til Buchholz. 

E1 ns, etape 19: 

 km: 304,8-325,3 
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Altes Land 

Fra stationen fortsætter jeg lidt mod øst, drejer så rundt 

om kirken, og så går det ellers nordpå. Da jeg har kryd-

set banelinien begynder marsken. Jeg følger grusvejen 

forbi Vierzigstücken Moor, krydser kanalen Moorwettern, 

og fortsætter mod vest på den asfalterede private vej 

Hinterdeich, der måske bliver nabo til en motorvej. Mod 

nord passerer jeg en større frugtplantage, så nu er vi i 

Altes Land. 

Hele området mellem kanalen og banen er fredet som 

NSG »Moorgürte« og nabo til endnu et NSG »Moore bei 

Buxtehude«, der primært er fredet som rugeplads for 

engsnarren. Ved vejkrydset drejer jeg igen nordpå ad en 

grusvej, der fører direkte ind til Neuenfelde. Jeg fortsæt-

ter nordpå ad Arp-Schnietger-Steig og forbi skolen, der 

er opkaldt efter ham. Her er et vældigt leben med af-

hentning af de små poder, der vist lige er startet. 

Arp Schnietger, der blev begravet i Neuenfelde i 1719, 

var en af Nordeuropas betydeligste orgelbyggere for sin tid, og der er naturligvis 

også et berømt Arp-Schnietger-orgel i St. Pankratius-kirken, som jeg kommer lige 

forbi. Så går jeg op på diget, og nu er der dømt digevandring på resten af turen, 

oven i købet på en flisebelagt digekrone. Da jeg holder rast på diget over for kir-

ken kommer der pludselig en vældig larm, og jeg dukker uvilkårligt hovedet, da en 

stor Airbus drøner lige henover mig og lander på det nærliggende Flugzeugwerft. 

Jeg fortsætter hen ad diget, der slynger sig langs vejen mod Cranz. Ved skibs-

værftet Sietawerke er der en del huse syd for diget og det giver mange stöper, 

hvor man kan få afprøvet om ens støvler er store nok. Nær floden Este drejer jeg 

th og krydser Alte Estesperrwerk og så går det ellers ind gennem Cranz med mere 

digevandring langs vejen Estedeich, hvor husene på den østlige side af vejen er 

bygget på selve diget. 

Ved »Alte Fährhaus« er der trods flere skilte med »privat, adgang på eget ansvar« 

adgang til færgen, men ved lavvande lægger den ikke til her, og så må man fort-

sætte endnu en kilometer og tage færgen nord for Sperrwerk Estemündungs store 

hævebro. Jeg vil have det hele med, inkl. broens Schnell-Imbiß, så jeg fortsætter 

på diget, krydser hovedvejen og drejer th på næste dige, Cranzer Hauptdeich, 

hvor der er en fin udsigt over Elben. 

Turen standser for denne gang ved trappen ned til færgen, som giver mulighed for 

at komme videre ad E1 i Blankenese. 

E1 ns, etape 20: 

 km: 325,3-337,9 
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