
HARZEN 2011 

 

Så blev det tid til den årlige tur til Harzen, nærmere bestemt til Bad Harzburg og Hotel Brauner 

Hirsch. I løbet af onsdagen, den 18. maj, kørte vi alle derned, nogle var der så tidligt, at de 

endda nåede en tur på ca. 60 km. 

I år var der fem med, der ikke havde deltaget på de sidste to ture til området. Det var HP, 

Hanne, Jonna, Svend og Sanne. 

Torsdag startede vi ud med at køre i forholdsvis samlet flok til Oker og op langs Oker-floden, 

men efterhånden, som det steg mere og mere, blev gruppen splittet og vi samlede op lige før 

dæmningen. Det var tydeligt, at vi ikke kunne køre i samlet flok videre, så de der kunne/ville 

køre lidt stærkere end vi andre, kørte afsted, og den så vi så først 25 km senere i Braunlage. 

Undervejs dertil, skulle vi op ad Sonnenberg, (4,5 km, snit 9%) og den trak et par tænder ud 

hist og her. HP mente i hvert fald, at det var værre end Mallorca. 

Nå, vel ankommet til Braunlage, skulle vi jo have en kop kaffe/cola inden turen tilbage til Bad 

Harzburg. Den gik tilbage til Torfhaus og så med den dejlige nedkørsel til byen. 12 km nedad, 

to steder (1,8 km og 4,8 km) med 10% i snit, så der kom fart på. De hurtigste over 80 km/t. Det 

blev denne dag til ca. 65 km og 1167 hm. 

 

Nu kunne jeg jo godt skrive en masse om den gode mad, det gode humør o.s.v., men det er jo 

beskrevet ganske godt i sidste års beretning, så jeg vil holde mig til cykelturene. Dog kan jeg 

sige, at maden så absolut stadig var fantastisk. 

 

Fredag delte vi op i to hold fra starten. Hold 1, under Frederiks kyndige ledelse, kørte en tur i 

det ”flade” land, nord for Bad Harzburg. De kørte ca. 75 km og ca. 500 hm. Det svarer til en 

god tur til Tørskind med nogle ekstra bakker koblet på, men i Harzen er det fladt. 

Hold 2 kørte østpå, mod Wernigerode og Schierke, og her startede opkørslen mod Brocken 

(1142m). Vi havde vel alle hørt, at nu var der kommet nyt asfalt på, så den ville være ”rar” at 

køre op ad. HALLO, jo tak, de første 5-6 km var rigtig fine, men fra den første 

baneoverskæring blev det et rent helvede at køre op af. Asfalten, eller manglen på samme, 

gjorde at store sten, trærødder m.v. gjorde det meget ujævnt, og da man så samtidig var ved 

flere steder at lægge drænrør under vejen, var det meget hårdt at køre. Alle kom op, selv jeg, 



men det holdt hårdt. Jeg ville op. Jeg glædede mig dog ikke specielt til at skulle samme vej 

ned. 

Vi tog en pause på toppen, fik fotograferet lidt, fik lidt at spise/drikke og kørte så spredt nedad 

med begge hænder på styr og bremser. Vi kom helskindede ned og fortsatte til Braunlage og 

igen over Torfhaus hjemad mod Bad Harzburg. Igen med hastigheder over 80 km/t nedad. Alle 

kom godt hjem og havde haft en rigtig god tur. Det blev til 91 km og 1716 hm. 

 

Lørdag var det så meningen at hold 1 ville til Brocken, men vi, der var der om fredagen, 

rådede dem til ikke at gøre det på grund af vejens beskaffenhed, så i stedet kørte vi over 

Wernigerode, Elbingerode og Elend mod Braunlage. Her fandt vi en lille cafe, som vi også 

besøgte sidste år. Vi fik en rigtig god apfelstrudel, kaffe, cola og så var vi klar til at køre videre. 

Frederik, HP og Hanne kørte den direkte vej tilbage, mens Jonna, Svend, Rie, Sanne og jeg 

kørte over Altinau og Oker. Det gav lidt flere kilometer, så det blev i alt 96,5 km og 1390 hm. 

Hold 2 kørte vest på. Den nærmere rute kender jeg ikke, men de var i hvert fald både i 

Andreasberg og fik også apfelstruel  på samme cafe i Braunlage. De havde også en rigtig god 

tur. 

Om aftenen diskede kroværten op med det store grill-arrangement, rigtig hyggeligt. Det blev 

ikke så sent, vi skulle jo køre hjem mod Dannevang søndag efter morgenmaden. 

 

Til sidst vil jeg sige alle tak for en rigtig god tur, det gode humør og jeg håber I er klar igen 

næste år. 

Børge Jensen 


