
Beretning fra Harzen 2015 
Cykling, heksekunst og rødbedesaft 

 

Dette er den nogenlunde sandfærdige, farverige og til tider detaljerede beretning om 

Snejbjerg Cykelmotions tur til Harzen i tidsrummet 28-31/5. Hvis noget er overdrevet en 

smule er det udelukkende for at gøre fortællingen mere interessant. Ligeledes er det 

tilfældigt hvilke personer der er fremhævet – af hensyn til kærester/ægtefæller hjemme i 

Danmark kan der i særlige tilfælde være tale om udelukkelser af episoder m.m. Spøg til side, 

alle opførte sig pænt og anstændigt.  

 

Torsdag 28/5: 

Sædvanlig afgang fra bageren i Snejbjerg kl. 6. Dårligt vejr i Danmark, men som vi kom 

længere sydpå blev det en smule varmere, desværre var det bygevejr i Harzen området. På 

hold 1 efter nedkørsel til Zorge begyndte det så småt. Henrik punkterede her første gang, 

ekstra medbragt dæk kom dog ikke i brug. Dennis ”Contador”, turens absolutte bjergkonge, 

startede allerede i bunden et angreb, dvs. han rykkede så kraftigt at ingen nåede med. 

Jesper gjorde nøjagtig det samme, og festen var i gang. Johannes, som plejer at få angrebs 

trøjen måtte sande at angrebet var sat i gang for sent. Herefter var der væddeløb til 

Hohegeisse, hvor nogle troede at stigningen sluttede ved byskiltet (spørg bare Kurt), det 

steg yderligere ca. 300-400 m i selve byen. Her stod Dennis og ventede inden resten 

efterhånden dukkede op. Allerede her startede den løbende duel mellem Kurt og Johannes, 

første dags samlede duel vandt Johannes, ifølge Kurt. Opsamling inden nedkørslen, ved 

Wenigerode  startede endnu en opkørsel. Inden dette havde Henrik sin anden punktering, her 

kom det medbragte dæk i brug. Per satte et højt tempo et godt stykke inde på stigningen, 

inden Dennis igen rykkede efterfulgt af Jesper og et Johannes angreb. Det lykkedes mig til 

allersidst med Per liggende bagved, at indhente Jesper, kun fordi jeg så at han pedallerede 

med over 150 omdrejninger og dermed var lidt i krise. Opsamling ved Drei Annen. En sidste 

bakkespurt var ved Brocken krydset før Elend, her lykkedes det Rune at spurte fra Dennis. 

Vedvarende regn, så vi nåede at blive gennemblødte. Hjem til hygge på hotellet (Hotel 

Actermann).  

 

Hold 2 var i Skt. Andreasberg hvor Mona og Kenneth klarede manddoms prøven med den fæle 

22% stigning inde i byen. Ros til en fantastisk kaptajn (Mogens), hans GPS var ikke til at stole 

på, så den blev droppet så Andreasb(j)erg blev besteget fra alle sider i stedet for en tur mod 

vest.  

 

 



Fredag 29/5: 

Turens kongeetape var rykket til fredag, da vejrudsigten lovede pænt vejr, hvilket kom til at 

holde stik. Ca. 120 km var ruten, startet mod øst, igennem Elend op ad 12% stigning til foden 

af Brocken stigningen, videre østpå til Elbingerode. Vi passerede en kæmpe dæmning ved 

Talsperre søen, her gjorde vi holdt og tog lidt fotos. Før byen Thale er der den mest elendige 

nedkørsel. Efter byen går det op af heksestigningen, en led stigning hvor Dennis igen var væk 

ret hurtig, Per holdt et højt tempo og jeg forsøgte at hente ham, det lykkedes ikke. Inden 

dette havde jeg indhentet Johannes som udbrød da jeg rykkede forbi, "jeg troede det var 

Rune"! Herefter er der et langt fladt stykke, hvor Per, Johannes og jeg kørte tempo kørsel. 

Dennis var igen så venlig at vende om og cykler tilbage for at hjælpe de sidste frem. Frokost 

spiste vi i byen Friedrichbrunn en by i det tidligere Østtyskland, vi handlede i et lille 

supermarked, hvor der i et hjørne var indrettet et DDR museum, med produkter m.m. fra 

dengang. Videre vestpå, lang nedkørsel hvor vi nær havde overset en lille vej med en stejl 

stigning som vi skulle op af. Ved byen Unter Zorge endnu en stigning, her bad Per mig om at 

sænke tempoet, jeg fik senere at vide at han var på grænsen til at gå sukkerkold, øv – jeg 

skulle have givet bundgas. Efter indtagelse af en bar var han dog klar igen. I byen Wieda med 

ca. 12 km. igen, satte han et dræbende tempo. Jeg satte mig bagerst og begyndte at lide. 

Johannes faldt fra inden da havde jeg sluppet, det var nok for Per som slog ud. Herefter var 

der angreb i højre og venstre inden Dennis stak af, det lykkedes Per at køre op til ham. Jeg 

gik helt kold og var alene de sidste 8-10 km. Hygge i gården. 

 

På hold 2 skulle Søren allerede have kaffe efter 29 km. og det både med kage og flødeskum. 

Anden gang efter ca. 70 km. var det kaffe og kage tid igen. 

 

Under aftenens opsummering (Pers aftenshow) af dagens etape stod Per for diverse uddeling 

af ”præmier”, det blev bemærket at jeg gik total sukkerkold på den sidste stigning, her var 

præmien så rødbede juice på dåse, i form af 100 ml saft som shot. Under middagen blev 

emnet rødbedesaft grundig debatteret; det jeg bed mest mærke i var Torben Bennekovs 

meget detaljerede beskrivelse af hans indtag af dette produkt. Dette havde rent udsagt 

medført en kraftig diarré, ret upraktisk på en cykel med langt til nærmeste 

toilet/toiletpapir. Papiret var dog medbragt, dette sammen med en sikkert yndefuld 

skovskider stilling havde klaret problemet. Derfor en stigende nervøsitet for at indtage 

dette produkt næste dag inden turen, Rune fik dog talt mig til ro. 

 

 

Lørdag 30/5: 

Noget køligere end i går og vi fik også et par byger. I dag syd/vest retning. Som Per sagde 

inden start, de første 25 km var med ca. 1000 højdemeter. Til Skt. Andreasberg hvor dagens 



første stigning skulle forceres, først var Dennis, Jesper, Johannes, Rune og Kurt. Rundtur i 

byen hvor vi bl.a. cyklede op af den lede 22 % stigning, Dennis tog lige en omgang mere – sejt. 

Videre nordpå ud af byen igen op af en stigning, opsamling ved T-kryds hvor vi tissede = 

prostata holdet ifølge de unge. Snakken gik om at lave et hold med trøjer og det hele, her 

foreslog jeg så at man skulle skrive sit PSA tal (det kan googles), bagpå som indikator for 

hvor tit og med hvilken hastighed der kan tisses. Oppe på højderyggen gik det nu op og ned, 

isnende koldt var det. Nedkørsel bl.a. forbi Eigils sving, inden vi drejede til venstre mod 

Osterode. Her blev der kørt stærkt nedad, Nede ved søen var det Per der satte tempo mod 

Osterode samt til sidst mod byen Carlo, "det er jo mit terræn". Igennem byen hvor vi 

fejlagtigt blev vist til højre ind gennem en tunnel. Efter madpakke pause på torvet, hvor Per 

var meget utålmodig og ville afsted selvom det regnede kraftig, blev det besluttet at cykle 

samme vej tilbage. Ved T-krydset var der opsamling, her gik jeg virkelig dybt og hentede 

næsten Per. Dennis var selvfølge kommet op først. Fladt stykke inden det begyndte at gå op 

af mod Sonnenberg. Her gik jeg totalt sukkerkold. Jeg sad foran Karsten, Lars og Dan. Først 

kom Karsten og Dan op, Karsten gik forbi og jeg kunne holde hjul max. 30 sekunder, dernæst 

Dan som jeg heller ikke kunne sidde på hjul ved. Til sidst Lars som endda spurgte om vi skulle 

stå af, "nej jeg skal ikke af så kommer jeg aldrig i gang". Kort før toppen en parkeringsplads 

hvor Per ventede, onde tunger påstår at det var fordi han selv var gået kold. Han trak mig 

dog hjem til Braunlage, tak for det. Af Lars havde jeg fået juice gel og sandkage og det hjalp 

også tak til Lars. Efter turen cyklede Dennis og Torben lige en tur ekstra til Skt. 

Andreasberg, ca. 30 km og 350 ekstra højdemeter, Carlo og Johannes var oppe på skibakken, 

sejt gået af alle fire. 

 

Hold 2, vi begyndte opstigningen til Brocken i solskin og fin stil, men da vi nærmede os 

toppen begyndte det at sne. Mona, Mogens og Poul Erik kom først i tågen og Inge kæmpede 

sig op, da vi andre var på vej ned. 

 

Pers aftenshow: hurra jeg blev årets sniger og fik overrakt et flot tyroler forklæder, som 

jeg bar resten af aftenen, til stor beundring/respekt fra hotellets personale. Jeg havde 

”sneget” mig tidlig i seng, mens andre var taget på Tenne (den hårde kerne Carlo, Johannes, 

Henrik, Rune, Per og Kurt).  

 

Senere var nogle endt på en bar overfor hotellet, Carlo var gået på toilet, efter besøget var 

de andre væk. Historien går på at han var faldet i søvn på grund af træthed! Da han så kom 

op på værelset lå der såmænd en ca. 150 cm heksedukke i dobbeltsengen. Det må have været 

et chok af dimensioner, nu havde han lige glædet sig til at ligge med Egon. Hvordan heksen 

var endt der, skal ikke nævnes her, spekulationerne er i gang. 

 



 

Søndag 31/5: 

Brocken tur for hold 1, køligt fra morgenen af, men næsten skyfrit. Første lille, men til sidst 

stejle stigning som startede i Elend, den tog Torben sig af foran Dennis. Det lykkedes os, på 

trods af informationer fra hold 2 som cyklede Brocken turen i går, at dreje til venstre i byen 

Schierke. Efter en tur i byen kom vi på rette spor. Vi startede rimelig samlet, indtil Per satte 

et højere og højere tempo, konsekvensen af dette tempo var at Dennis og Per rykkede fra 

gruppen. I den anden ende slap jeg som den første men kunne se gruppen foran (jeg er 

langsynet). Bagved havde Lars meddelt at der var syre m.m. i stængerne så han vidste ikke om 

han kom op. Ved opsamling inden opkørslen, meddelte Dan at han både skulle skide og kaste 

op. Ingen af delene skete dog. Karsten kæmpede også flot og da han kom op lignede han en 

der skulle på toilet. Dennis og Per var sammen i sidste sving, og da Per skulle nyde naturen var 

Dennis' pludselig væk og fik Brocken toppen. Næste var Jesper, efterfulgt af Johannes, 

Rune og Kurt, ham selv, Henrik, Torben (som kørte pulstræning), Karsten, Dan og Lars som 

alle kom rigtig fint op. Carlo var ikke med i dag, da han var kørt mod Danmark sammen med 

Egon, Søren og Inge. Der var nærmest kuling på toppen, så efter de obligatoriske fotos, 

rullede vi ned. Opsamling i Schierke, dernæst nærmest væddeløb til Braunlage hvor Henrik 

tog byskiltet. Sandwich i gården, bad, herefter hjemtur. 

 

Diverse priser, præmier og vendinger: 

Bedste vejrudsigt (1 karamel): Mona Kjær Nielsen 

Bad og kaffe på hotellet ved afgang (1 karamel): Mona Kjær Nielsen 

Flest mislykkede angreb (energidrik): Johannes Pedersen 

Flest meter på gåben (gel): Egon Jensen 

Det snakker vi ikke om (energidrik): ”hvorfor skal det fremhæves?” som Inge sagde, 

men tillykke alligevel 

Årets sniger (tyroler forklæde): Flemming Møller Larsen 

Årets overraskelse: Karsten Bendixsen 

Forkert brug af GPS: Per P. 

Årets bjergrytter, hold 1: Dennis ”Contador” Eskesen 

Årets bjergrytter, hold 2: Mogens Rinder Larsen 

Største indtag af kød: Carlo Lauridsen 

Årets krampeanfald.: Dan Jensen 

Bedste kontrol af puls: Torben Bennekov 

Nyt ord, homoklinge = 3 klinger foran 

 

  

 



 

Turens fakta 

 KM GNS HM 

Torsdag 28/5 Hold 1 72 27,7 1142 

Hold 2 41  656 

Fredag 29/5 Hold 1 124 26,2 2132 

Hold 2 97  1700 

Lørdag 30/5 Hold 1 86 25,4 1609 

Hold 2 69  1150 

Søndag 31/5 Hold 1 45 25,2 968 

Hold 2 38  650 

 

Tak til alle for en rigtig hyggelig tur, en særlig tak til de der har haft arbejde med at 

arrangerer turen m.m. 

 

 

Flemming Møller Larsen 


