
 

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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