Fra Sct. Jacobi Slotskirken kommer man gennem gaden Burgfrieden over Jacobitorstraße, dens navn minder på byporten
der var her indtil det 19. århundrede, til gaden Rollberg. Gennem denne gade løb trafikken fra Harzens opland til Oberharzen, fordi man her nemt kunne nå overgangene over floden
Söse. Her finder vi en række interessante bindingsværkshuse,
der dels blev bygget i det 16. århundrede.
Det såk. „*Ritterhaus*“ 14 (Ridderhuset) (Rollberg 32), som
skylder sit navn til den træfigur ved gadehjørnet Rollberg/Untere Neustadt,
Ridderen på museet
i Ritterhaus bevogter
blev bygget mellem 1650 og 1660 og
gaden Rollberg.
udmærker sig ved sin grafisk
(Photograph: W.M.)
forskelligartet bindingsværk
(kryds med buede arme og
med overlagt rombe) og de
høj detaljerede udskæringer
af andre byhuse fra denne
periode. I 1784/85 lod uldvareproducenten
Johann
Ludolph Greve dette hus
ombygge og anbringe bl. a.
vindfangsrammen med rokokoornamenter, der også
viser våbenskjold af familien Greve. Siden 1936 bruges
denne bygning som museum.
Ned ad Rollberg finder man huset nr. 26 fra det 16. århundrede
som skiller sig ud pga. de to narrehoveder, flettede bånd og typisk for regionen - solsikkerne.
Vi drejer nu til venstre ind i gaden Petersilienstraße og følger på
til indmundingen af en sti fra venstre. Den lidt tilbageliggende
bygning, den såk. v. Behrsche Sattelhof 15 (hus nr. 18), tjente
som bybolig for de adelige familier v. Behr og fra 1596 v. Oldershausen. Våbenskjoldet af familien v. Behr findes i dag over indgangsdøren. Vi følger nu stien mod gaden Langer Bruch. Først
opførelsen af huse i dette oprindeligt meget fugtigt område
skabte en sammenhængende bebyggelse mellem de ældre gader i den gamle by og nystaden. Ved bygningen Langer Bruch
18 minder en tavle til sin tidligere brug som
jødisk skole og synagoge 16 .

Våbenskjold af familien v. Behr på Sattelhof i
Petersilienstraße (Photograph: Guenter Koch)

En gade med navnet Jöddenstraße kan bevises i Osterode for
det første gang i 1485. Det jødiske sammenfund havde en synagoge i gaden Langer Krummer Bruch siden det 17. århundrede. Jøderne havde også at lide ulemper her: så fik de ikke lov at
udøve beskæftigelser i håndværk og landbrug, de skulle betale særlige skatter og krævede særlige opholdstilladelser. Først
i anden halvdel af det 19. århundrede fik de jødiske indbyggere
deres ligestilling, efter i tiden af Kongeriget Westfalen (18071813) de særlige love for jøder var midlertidig fjernet. De arbejdede hovedsageligt som dyrehandlere, små- og kræmmerforhandlere eller vekselerere. I den såkaldte „Krystalnat“ den 09.
november 1938 blev også gudshuset i gaden Langer Krummer
Bruch skændet og
inventaret ødelagt.
Bybiblioteket i Scheffelstraße i bygningen
af den tidligere Luisen-Lyceum]
De jødiske beboere,
(Photograph: Paul Schaefer)
deres flugt til udlandet ikke lykkedes,
blev deporteret og
myrdet i koncentrationslejre. Bygningen
minder til påmindelse, ikke at glemme og
sorg.
Fra _Langer Krummer Bruch_ drejer vi
til højre ind i _Scheffelstraße_. I bygningen af bybiblioteket, som blev bygget i
1827, var der skolen Luisenschule 17 (højere skole for piger).
Fra Scheffelstraße tager rundturen os nu videre til højre i
Waagestraße. Med sin rejst gavle og det solsikkesmykke falder
bygningen Ratswaage 18 (Waagestraße 18) særligt i øjne. I
dette hus, opbygget i 1550, blev ikke kun vejet eller målt varer,
hvor vægten på facaden tyder på, men tjente også som bryllupshus og post (og dermed
kro). En egen bryllupsorden
reglede benyttelsen af de
rum og afviklingen af festlighederne; desuden afholdte
man også kulturelle og andre sociale arrangementer her
i denne bygning, som midlertidigt husede en biograf.

En brand på d. 28. december 1969 beskadigede bygningen,
som tjente samfundslivet. Men facaden blev stort set intakt
og kunne gendannes. Hvorvidt våbenskjoldet med hornen
over indgangen og indskriften »dat sin nicht alle Jeger de de
horne blasen« (= det ikke er kun jægere, der blæser i horn)
hentyder til bygherren eller posten er ikke helt klar endnu.
Også interessant er skrækmasken på gavlen, som bør holde
ulykke fra huset.
Fra Waagestraße går man til
„Altes Rathaus“ (Det gamle
venstre gennem Hellhofstraße til
Rådhus), bygget i 1552
(Photograph: Guenter Koch)
gaden Am Schilde. I denne gade
levede hovedsageligt håndværkere og købmænd, dens borgerhuse
var ikke indrettet til landbrug.
Ved enden af gaden på venstre
er forsiden af *det gamle rådhus*
„Altes Rathaus“ 19 . Det repræsentative bygning afspejlede den
urbane selvtillid. Her mødte byrådet, den - før magtdelingen - førte forvaltningen, udgav forordninger og var dømmende magt.
Stueetagen tjente som stormagasin og markedshall; i rådets
vinkælder, såk. „Ratskeller“, var der en kro. Den store bybrand
i 1545 ødelagte det oprindeligt rådhus, sandsynligvis bygget i
det 14. århundrede. I stedet blev i 1552 bygget den nuværende
bygning, formentlig på de gamle fundamenter.
Gavlen af rådhuset, som næsten danner en ligesidet trekant,
er delt af en fem-sidet karnap. Oprindeligt var hele gavlen forsynet med rig udskåret bindingsværk, men det er skjult siden
det 13. århundrede med skifer.

Under karnappen er der også
et »O« omfattet af overflødighedshorn, som blev brugt som
byens våbenskjold i det 17. og
18. århundrede. Årstallene på
hjørnestenene henviser på
byggeåret 1552 og senere facaderenoveringer (1737, 1799,
1871). Trappen på siden fornyedes i 1843. På dens søjlebårne
gavl findes våbenskjoldet som
er i brug i dag. Det går tilbage
på et middelalderligt segl. På
denne gavl er også en Justitiafigur som et tegn på den tidli- Æseldriver-skulpturen foran det gamle
gere kommunale jurisdiktion. rådhus minder om fødevaretransporter
„Kornmagazin“ til Oberharzen.
De bageste tilbygninger af fra
(Photograph: Guenter Koch)
rådhuset blev bygget i 1361 og
1906. Æseldriver-figuren foran
rådhuset minder om den tidligere korn- og godstransport til
Oberharzen.
Fra forsiden af rådhuset går vi ind i Johannistorstraße, som
har bevaret, som eneste af de fire veje, der fører ud af byen, sin
middelalderlig snæverhed.
På den anden side af Söse-floden ser man Johannis-forstaden
med “St. Johannis“-Kirken og på højden til højre ligger ruinen
af den gamle borg 20 . Denne welfiske borg tidligere sikrede
opstigningen til Harzen. Senere, efter den mistede sin forsvarsfunktion, tjente den som bolig for enkerne af hertugene
af Grubenhagen.
Over for ved „Harzkornmagazin“ har man nået udgangspunktet igen.
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Kun bjælkeenderne og støtningerne af karnappen henviser
på det pragtfulde arrangement af fronten. Lige under karnappen er en hval-ribbe fastgjort med kæder. Den skal beskytte
byen, som en slags talisman, mod oversvømmelser fra floden
Söse.

Skrækmasken på gavlen af „Ratswaage“
bør holde ulykke fra huset.
(Photograph: Guenter Koch)

Den gamle borg på højden mellem Söse-dalen og Lerbach-dalen
sikrede opstigningen til Harzen
(Photograph: Guenter Koch)
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Udgangspunkt for den historiske gåtur gennem byen
Osterode am Harz er det tidligere kornlager “Harzkornmagazin“ 1 . Da Oberharzen ikke er egnet til dyrkning
af korn, men man havde brug for mange arbejdere til
minedrift i bjergene, skulle fødevareforsyningen af befolkningen i Oberharzen være sikret med tilpassende lager- og transportmuligheder. Af denne grund blev der opført kornlageret i
Osterode mellem 1719 og 1722.
I den mellem 1719 og 1722 opførte „Harzkornmagazin“ 1 lagrede man korn til bagning for minearbejdere i Harzen. Siden 1989
er den barokke bygning brugt som rådhus.
(Photograph: Guenter Koch)

Kornet det lagrede der, som kom fra forskellige regioner,
blev solgt af statens lagerforvaltning til fastsat billige priser
til Oberharzen. På den midteste gavl på siden som vender til
floden Söse findes der det engelsk-hannoverske våbenskjold og lidt ned under det indskriften »Utilitati Herzyniae«
(= til gavn for Harzen), som henviser igen til bygningens
formål. Siden 1989 bruges „Harzkornmagazin“ som nyt
rådhus.
Fra parkeringspladsen kommer man igennem en passage
under et hus i gaden Aegidienstraße, som vi følger mod
venstre til det såkaldte “Kommandantenhaus“ 2 (Aegidienstraße 1), som blev opført omkring 1600. Det husede latinskolen mellem 1619 og 1690. Senere tjente det som bolig for den
øverstbefalende i byen, som kommanderede de kompagnier
som var stationeret i byen i det 17. og 18. århundrede.
„Kommandantenhaus“
i gaden _Aegidienstraße
(Photograph: Guenter Koch)

orbi det gamle rådhus kommer man til pladsen Martin-Luther-Platz foran kirken “Marktkirche St. Aegidien“ 3 .
Denne bykirke fra middelalderen blev genopbygget efter den
store brand i 1545. I kirketårnet på den vestlige side var indtil
1936 lejligheden af tårnvagten, der skulle give alarm i tilfælde
af brand. I 1950 klædte man spiret med kobber, fordi den ældre
skiferoverdækning var for tung
for den omkring 70 cm mod vest
overhængende tårn. Inde i kirken fortjener det træ-udskårne
dåbsbassin fra 1589, kassetteloftet, alteret fra begyndelsen af
baroktiden, som blev udvidet i
det 18. århundrede og gravpladerne af de sidste hertuger af
Grubenhagen og deres koner
særlig opmerksomhed.

Alteret i kirken
„Marktkirche St. Aegidien“.
(Photograph: Otto Schönfelder)
Der findes en legende om gravpladerPå sydsiden af Martinne af de sidste hertugene af BraunLuther-Platz
befinder
schweig-Grubenhagen. Billedet viser
sig apoteket „Ratsapopladene af hertug Philipp II. og hans
kone Klara.
theke“, som består i Os(Photograph: Guenter Koch)
terode siden 1574. Den
nuværende bygning blev bygget i ca. 1600, men har gået igennem mange en ombygning. Nabohuset fra den 2. halvdel af
det 16. århundrede viser med solsikkerne og den stærke overhæng af det øverste bjælkelag endda den gamle byggeform.

Turen fører nu videre på Kornmarkt, som er centrum af byens
liv siden slutningen af middelalderen, selvom det ikke er den
ældste markedsplads i Osterode. Efter en brand i 1826 ødelagte husene på pladsens sydside (postbygning) og i Marientorstraße blev byggelinjen sat tilbage i genopbygningen.
Turen fører nu videre på Kornmarkt, som er centrum af byens
liv siden slutningen af middelalderen, selvom det ikke er den
ældste markedsplads i Osterode. Efter en brand i 1826 ødelagte husene på pladsens sydside (postbygning) og i Marientorstraße blev byggelinjen sat tilbage i genopbygningen.
I 1850 ødelagde en brand husene på nordsiden af Marientorstraße og en bygningskompleks som ragede langt ind i nutidens plads, således fik pladsen sin nuværende størrelse først
på dette tidspunkt. Under genopbygningen blev bredden af
_Marientorstraße_ fordoblet, for at imødekomme den stigende trafik. Kornmarkt er domineret af “Rinnesches Haus“ 4 .

Man byggede dette hus omkring 1610 for juristen Prof.
Andreas Cludius, som stadig kan mindes med våbenskjolde
og figurene »Justitia« og »Clementia« over portbuen. Senere blev huset brugt som kro, »Englischer Hof«, hvor digteren
Heinrich Heine opholdt sig under sin rejse i Harzen i 1824.
Gennem Marientorstraße kommer man, efter Dörgestraße
blev krydset, til gaden “Marienvorstadt“ 5 . Marienvorstadt
var oprindelig en separat landsby uden for Osterodes bymure,
der voksede sammen med byen i løbet af tiden. En brand i 1895
ødelagde de gamle bygninger i dette område. Før vi ser på de
centrale områder af den gamle landsby, er der mulighed for
at kigge ind i Osterodes industriel historie. Til dette skal du
gå fra Marienvorstadt i gaden Lindenberggasse og passere
under jernbanen, drej til højre ind i gaden Seesener Straße.
Ved vejgaflen mellem Seesener Straße og Rotemühlenweg er
den gamle “Jornsche Kupferhammer“ 6 . Siden 1579 er der
dokumenteret en kobbersmedje i Osterode og siden 1682
drives denne smedje på dette sted.
Det leverede urene råkobber fra de kobbersmelterier i Harzen
blev forarbejdet her til plader, stænger og keddelskåle. Med
vandkraften fra grøften Mühlgraben arbejdede hamrene og
blæseren til smelteovnen, som blev drevet indtil det 19. århundrede med trækul fra Harzens skove.
Fra Rotemühlenweg kommer man til fabrikgården, hvor hammerværksbygningen fra 1868 og herrehuset fra 1825 er værd
at se. Fra Seesener Straße har du
adgang til den genoprettede “jødiske kirkegård“ 7 bag hammerværksbygningen. Vi vender tilbage
samme vej til gaden Marienvorstadt, hvorfra vi drejer nu til højre
ind i gaden Im Winkel. I forhold til
husene i Osterodes bymidte finder
man kun små og lave huse her, gravsten på den jødiske kirkegård i gaden Seesener Straße
som stadig peger på den dårlige (Photograph: Wolfgang Boettner
sociale situation af deres bygherrer.
I „Marienvorstadt“ levede og arbejdede hovedsageligt garvere
og vævere der havde lidt indkomst. Gennem gaden Im Winkel når vi gaden Hohe Leuchte. I stedet for nutidens bygning
Hohe Leuchte 29 var der, dokumenteret siden 1270, hospitalet
„Marienhospital“, senere også benævnt »Hospital zum heiligen Geist« (Helligåndens hospital). Her plejede og forsynede
man de gamle og syge. Nutidens bolighus minder med sin
byggeform på den sidste, i 1975 nedrevne hospitalbygning.

kirken „Marienkirche“
(Photograph: Wolfgang
Boettner)

Kirken, der er omgivet af en
mur på den højre side af gaden,
er “Marienkirche“ 8 . Den blev
dokumenteret nævnet første
gang i 1233. Kirkebygningen blev
restaureret grundlæggende i
det 19. århundrede og i årene
1901/02 men uden at karakteren af den gamle landsbykirke
var tabt. Inde i kirken findes et
udskåret alter skabt af Barthold
Kastrop i 1517. Fra kirken kan vi
nå gennem parken, bag “Stadthalle“ 9 , åbnet i 1973, igen Schachtrupp-villaen.
“Schachtrupp-villaen“ 10 i Dörgestraße 40 blev bygget som bindings-

værksbygning med tværsbrædder. På fronten kan
ses fritrappen, forhallen,
balkonen, et fransk vindue
på første sal, et lunettevindue og sammenfatning
af den midterste facadedel
under en fælles gavl. Ved
sidefacaderne blev denne The classical Schachtrupp-Villa and the
of arms of the Schachtrupp family
struktur lidt modificeret. coat
(Photograph: Paul Schaefer)
I rækværket af balkonen,
som danner taget af den lille forhal ved fronten, er der våbenskjoldet af familien Schachtrupp. Deres blyhvidt-fabrik,
grundlagt i 1812, udviklede sig til en af de vigtigste industrigrene i regionen. Produkterne blev eksporteret til Amerika, Afrika
og Asien.
Johann Friedrich Schachtrupp lod opførelsen af villaen begynde i 1819, men færdiggørelsen trak sig ud indtil 1828. Byen
købte den klassicistiske villa i 1858; den tilhørende have tjente
som kurpark i den tidligere kurby Osterode. Siden 1867 blev
bygningen brugt som skole - byens gymnasium. Fra Schachtrupp villaen følger du ved
1.700 m lange
rundkørslen gaden Neustäd- Den
bymur beskyttede borgerne
ter Tor og der ser du, bag er- (Photograph: Guenter Koch)
hvervsskolen (Berufsschule),
en del af den gamle bymur
med “Sonnenturm“ og det
lille “pulvertårn“ 11 .

Osterodes bymur blev nævnt første gang i 1233; den var omkring 1.700 m lang og havde fire porte: „Neustädter Tor“, „Jacobitor“, „Johannistor“ og „Marientor“, som alle blev revet ned
allerede i det 19. århundrede. Men selv i dag minder gadenavne på disse porte.
Videre på gaden kommer du til _Spritzenhausplatz_ i nystaden. Otto Barn, hertug af Braunschweig-Lüneburg, lod denne
nystad bygge fra 1238 og udstyrede den med de samme rettigheder som den ældre gamle by. Den klare gadeplanlægning,
som tydelig adskiller sig fra den vinklede gadeføring i den
gamle bydel, viser stadig i dag, at dette område blev oprettet
som planlagt fra starten.
Ved skolebygningen af “Neustädter Schule“ 12 (Spritzenhausplatz 9/11) finder du igen
stilelementer af Schachtruppvillaen. Bygningen blev opført
for økonomen C. A. Friedrich
Schachtrupp fra 1833 til 1835
som bindingsværksbygning
med tværsbrætter og har en
let forhøjet midtrisalit med
fem akser, som er overspændt
af en gavl. Lunette-vinduer,
balkonen med familiens våbenskjold og indgangshallen
betoner, ligesom ved villaen,
bygningens midte, selvom bygningen virker lidt finere.

Schachtrupp-familiens tidligere
palads ved Spritzenhausplatz bruges
i dag som gymnasium
(Photograph: Paul Schaefer)

På pladsens nordside, ikke langt fra den tidligere brandstation med slangetårn, står bindingsværkshuset Untere Neustadt
1. Denne bygning, bygget i midten af det 16. århundrede, har
en udsmykket bjælkeværk, som ud over de udskårne solsikker har en drejet frise, såk. „Kordelfries“. Bemærkelsesværdige er også de store trætrekanter, såk. „Fußwinkelhölzer“ eller
„Stiele“, ved den nederste ende af de lodrette bjælke, som kan
findes ved mange bindingsværkshuse fra denne bygningsperiode her i regionen.
Vi følger nu gaden Untere Neustadt og drejer til højre ind i
sidegaden. Gennem sidegade går rundturen videre til venstre
i gaden Obere Neustadt.
I denne del af byen levede de fleste af de såkaldte „Ackerbürger“ (markborgere), der havde deres marker og enge udenfor
byen, men deres gårdsbygninger var indenfor byens mure.
Selv i dag henviser mange bygninger, som fx. huset Obere

Neustadt 34, med deres store indkørselsporte og bag den en
høj beliggende stue („Diele“), til den oprindelig brug som
„Ackerbürger“-gård.
Typisk for de byhuse i *Harzområdet* er også at de står med
tagskægget mod gaden. Gavlen mod gaden har som regel kun
hjørnebygninger og især vigtige eller repræsentative bygninger, som vil endnu blive vist i denne tur.
Fra gaden Obere Neustadt kommer man til højre i gaden
Amtshof, som vi følger på. Gadens navn henviser til amtets
tidligere domæne, dens gårdbygninger var beliggende i dette
område. Først i 1927, efter byen havde købt domænen, kunne
der bygges det aktuelle boligbyggeri.
Nu når man byretten og bygningen af “slotskirken Sct. Jacobi“ 13 . Udgravninger har vist, at der var et kapel på stedet af
nutidens kirke i det 12. århundrede kirken „St. Jacobi Schlosskirche“
og i nærheden måske det ældste (Photograph: Guenter Koch)
marked i Osterode. Siden 1233 kan
bevises et cisterciensisk nonnekloster på dette sted. Klosterkirken
fungerede også som sognekirke
for nystaden. Efter reformationen
og nedlæggelsen af klostret var der
i 1561 en ombygning til et landsherreslot, hvor Sct. Jacobi Kirken
forblev som slotskirke. Efter udslettelsen af „Grubenhagen“-linjen
af Welferne, som det forvitrede
våbenskjold i sandstenen af retsbygningen minder på, fyrstendømmets regering havde dens sæde her i slottet til 1689. Senere
residerede her kun endnu amtmanden og en højere ret og
byretten, som stadig i dag bruger den sydlige fløj af det gamle
slot og det tidligere fængsel.
Sct. Jacobi Slotskirken blev omfattende bygget om i årene
1751/52 og fik dermed sin nuværende udseende. Den østlige
og vestlige fløj af det gamle slot blev revet ned mellem 1894 og
1899, så der i dag kun er bevaret den nordlige fløj med kirkeskibet, tårnet og domænelejerens boligbygning og sydfløjen
med byretten.
Inde i Sct. Jacobi Slotskirken er der en Moses-figur fra det 16.
århundrede, en dåbssten fra det 12. århundrede, flere epitafier og det i det 17. århundrede ved hjælp af ældre alterfløje
nybyggede alter værd at se. Det ekstraordinære krucifiks i sidekapellet minder, som skabelse af en fransk krigsfange, på
tiden af 2. verdenskrig.

