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Den årlige tur  til Harzen, gik i år til Goslar, hvor vi skulle bo på Hotel Harzlodge i den 
sydlige udkant af byen. Hotellet er meget brugt hotel for motorcyklister, og det så vi 
da også allerede dagen efter vi ankom. 

Vi var desværre kun 10 personer, der havde valgt at deltage på turen, menlig Rene, 
Henning H, Kaj, Rie, Jens, Eskild, Birgit, Anette, Sanne og Børge, men selv om der ikke 
var flere, så havde vi en rigtig god tur. 

 

Vi ankom alle i løbet af onsdagen, men vi, der ankom tidligt, havde i grunden besluttet 
hjemmefra, at vi skulle da ud på en tur om eftermiddagen, men på grund af vejret 
(regn og hagl, og kun 4-5 grader) blev dette aflyst. Vi satte os i stedet ind og drak 
kaffe og en enkelt øl inden aftenbuffeten. 

Vejret torsdag så noget bedre ud, om end det godt måtte blive lidt varmere. Vi 
startede ud mod Clausthal i 6 graders varme, men vi fik hurtigt varmen, da vi startede 
med en stigning på 9,6 km og 4,5%. Der lå endda stadig lidt sne i skovbunden enkelte 
steder. Videre fra Clausthal mod Altinau og op til Torpfhaus, derfra til Braunlage, 
Elbingerode, Wernigerode og Bad Harzburg til Oker og hjem til hotellet i Goslar. Det 
blev til 111 km og ca. 1600 hm. Temperaturen nåede i løbet af dagen op på dejlige 16 
grader, så varmen kom til sidst. 



Om aftenen spiste vi igen på hotellet, og det var en dejlig grillbuffet, der blev serveret. 
Om det var vinen, eller noget andet der tændte Jens vides ikke, men han fandt i hvert 
fald en ”dejlig” kvinde, som havde svært ved at slippe ham. 

 

Fredag blev det noget varmere, og vi aftalte en tur på ca. 70 km. Vi kørte over Oker, 
op til dæmningen. Her så vi en flok cykelryttere, som kørte over dæmningen og 
fortsatte på den anden side af søen. Ingen af os var klar over, at der var en vej der, men 
vi skulle da på opdagelse, og fortsatte efter dem. Og, ganske rigtigt, der var en 
asfalteret vej hele vejen rundt, så vi fik set søen fra den anden side. Vi endte kort før 
Altinau, hvor vi drejede ind mod Clausthal. Her kørte vi mod Wilderberg og 
Lautenthal. Det var en nedkørsel på ca. 10 km, og i Lautenthal blev det tid til pause og 
spisning af madpakker. Efter pausen gik det op mod Hahnenklee, 5,5 km og 8% i snit, 
enkelte steder op til 13%, videre gennem Bockswiese og så nedkørsel til Goslar. 
Desværre var der modvind, så der skulle trædes hele vejen for at opnå en god 
hastighed, men vi kom da op på 60-62 km/t. Alt i alt denne dag 69 km og ca. 850 hm. 

Middag om aftenen foregik på italiensk restaurant i den gamle del af Goslar. Rigtig 
lækker mad til rimelige priser, god stemning, og dagens strabadser blev evalueret. 

Lørdag delte vi os op i to hold. Birgit døjede med sit knæ og havde holdt pause om 
fredagen, men ville gerne køre en flad tur, så hende, Eskild, Sanne og jeg, kørte turen 
rundt om søen igen, men denne gang over broen og ned til Oker igen og hjem til 
Goslar. Så kunne vi nå at hente øl i byen, så vi kunne hygge os, når det andet hold kom 
ind. Vi spiste vore madpakker i den flotte natur, og fandt ud af, at man kan køre helt 
op til Torpfhaus på asfalt gennem skovene. Vi gjorde holdt lige der, hvor vejen mod 
Torpfhaus gik fra søvejen.  



 

 

Vel hjemme i Goslar, gik vi ned i byen. Vi skulle da lige nå en apfelstrudel inden de 
andre kom hjem. Det blev til 42 km og 365 hm. 

Det andet hold var også startet ud over Oker, derfra op ad Sonnenberg og ned til 
bunden af St.Andreasberg. Op igen, og til Braunlage, herfra op på Wurmberg. Ned 
igen og via Torpfhaus til Bad Harzburg og til Goslar. De kørte ca. 90 km og 2000 hm.  



Så da de kom hjem, og så at der var hentet øl og chips, steg stemningen yderligere et 
par procent. Efter et par timers hygge ved bordet, blev det tid til aftensmaden. Igen en 
lækker buffet, og ligesom de andre dage til kun 12 Euro pr. person. 

Næste år vil jeg prøve at finde et sted i den sydlige del af Harzen, ikke fordi det ikke 
har været godt i de fire år vi har kørt ud fra nordsiden, men simpelthen for at prøve at 
køre ud fra den anden side og for at se noget andet. Der går det jo nok også både op 
og ned, så mon ikke det også kan lade sig gøre, at finde et godt sted i det område. 

Til slut vil jeg gerne sige tak for en rigtig god tur til alle jer, der var med. Igen med en 
god portion humor og drillerier og ikke mindst, et rigtig godt humør. Forhåbentlig 
bliver vi endnu flere til næste år. 

Børge 

 

 

 


