
Beretning fra Harzen 2010 
- med udgangspunkt i værelse 3 

 
Netop hjemkommet fra alle tiders godt arrangeret tur, får jeg lyst til at berette lidt fra denne. 
 
Fredag den 21/5: 
Mødetid tidlig fredag morgen ved Per P., hvor næsten alle kom til den aftalte tid! Vi (Kristian Venø, 
Kurt Mortensen og undertegnede), steg ombord på første klasse hos Mads Mahler, der var 
vandflasker ved alle pladser, fornemt. Med kraftig acceleration ud af byen kørte vi mod syd hvor vi 
som aftalt gjorde fælles stop ved Zur Krone for at nyde de frisksmurte rundstykker.  
 

  
Pause ved Zur Krone, fra venstre Lisbeth Nisbeth, John 
Møller, Stefan Sørensen, Ruben Bjerregård, Eigil 
Nikolajsen, Peder Pedersen, Kurt Mortensen og Knud 
Erik 

Peders ombyggede varebil som kan rumme 8 cykler 

 
Ved Hamborg var der sket et uheld, heldigvis så det ikke alt for alvorligt ud, og vi blev ikke 
mærkbart forsinket. Peder og John, som kørte bagefter var mere uheldige og blev opholdt ca. en 
time. Turen under Elben gik både Kristian og undertegnede glip af, da vi begge var gået i morfar 
stilling. Et par stop mere blev det til inden vi ankom (som de sidste) til Pensionat Hanneli, hvor de 
andre var i gang med at fortære en stor burger. 
 

 
Pensionat Hanneli i St. Andreasberg 

 
Efter udpakning og installering på værelserne, var vi klar til en såkaldt rulletur, min roommate Eigil 
Nikolajsen og jeg valgte A/B holdet og vi skulle selvfølgelig starte med en sej stigning. Jeg må 
indrømme at det gik stærkt på meget af turen og vi var et par ”stykker” der måtte slippe da der blev 
trukket igennem foran på et forholdsvis fladt stykke. I flot solidaritet valgte Peder Pedersen (tak 
Peder) at følges med os. På den lange stigning op mod St. Andreasberg fik jeg oven i købet en 
choko muslibar af Peder, denne gav energi til et kort angreb. Jeg blev dog hentet igen, hvorefter vi 
fulgtes ad indtil den sidste lede 15 % stigning. 



 

 
 
Netop som jeg var oppe på toppen af stigningen kom Kristian og Torben kørende frisk nedad, ikke 
for at hjælpe, nej – nej, ”vi ville lige prøve 18 % stigningen også”! Jeg vil ikke her bruge ordet 
pervers, men det var tæt på at være det i situationen.  Med andre ord, de var bare godt kørende. 
 
 

  
Hygge efter turen, fra venstre Peder Pedersen, Mads 
Mahler, Stefan Sørensen og Ruben Bjerregård 

Konsekvensen/eftervirkningen af at cykle med A/B holdet! 

 
Den første nat på værelse 3 havde vi flere forskellige ting at slås med, Eigil var oppe 3 gange på 
toilet, og jeg snorkede åbenbart så vedvarende at Eigil holdte mig for næsen, for at få ro, uden at det 
hjalp det store. Senere blev sengelampen hos Eigil tændt, der skulle åbenbart læses midt om natten 
for mig virkede det mere som om han skulle fotografere med blitz, det lykkedes mig at falde til ro 
igen. Godt gang i tarmsystemet var der også, om det var den kraftfulde kost eller helt tredje ting 
vides ikke, men utroligt hvilke lyde der egentlig kan frembringes, jeg kan konstaterer at vi spændte 
over flere oktaver, alt i alt en festlig nat! 
 
DST 63,3 – AVG 26,8 – TM 2:21 – MAX 78,0 – Højdemeter: 1010 
 
 
Lørdag den 22/5: 
En ny dag oprandt og værelse 3 valgte at cykle med C/D holdet, styret med sikker og rolig hånd af 
Knud Erik. Igen startede vi med den samme opkørsel og det gik ikke væsentlig langsommere end i 
går, C/D holdet havde også deres egen Pantani i skikkelse af Søren Hansen, men der var fin 
opsamling når en top blev nået. Det var også her at de to seje piger, Inge Lund og Lisbeth Nisbeth 
cyklede og det gjorde de flot. Det blev en lang (ca. 122 km) og hyggelig tur hvor vi også passerede 
grænsen til det tidligere Østtyskland. Vi spiste vores medbragte flutes med indbygget ild (chili) i 
Elend, senere var vi på cafe i en lille hyggelig by hvor det lykkedes Lars at charmere sig så meget 
ind, at han for det første fik meget personlig betjening, for det andet fik den yngre servitrice til at 



tale en blanding mellem engelsk og tysk til stor moro for de tyske gæster, servitricen tog senere et 
foto af os på den udendørs cafe, muligvis til brug som reklame. Kaffen og kagerne var super så vi 
kunne fortsætte det sidste stykke hjem.  
 
Især en stigning husker jeg tydelig, nogenlunde samling i starten, derefter trak Kurt og Eigil fra og 
jeg sad i tredje position, pludselig blev jeg overhalet af ikke en scooter men Søren Hansen som 
simpelt rykkede op til Kurt og Eigil, fantastisk kørt. Kort tid efter kom Lars op, som jeg lagde mig i 
”læ” bagved og vi cyklede i vores eget tempo op. Alle kom op i flot stil. Fra toppen var der udsigt 
til Brocken.  
 
A/B holdet var lidt længere omkring end os, ca. 145 km. blev det til, Stefan Sørensen en frisk ung 
rytter fra Sunds, var ekstra hårdt ramt på denne tur, det forlyder at han drak 10 liter vand som ikke 
endte i hverken bughulen eller blæren, det blev simpelthen svedt ud, godt vi cyklede med C/D 
holdet. 
 
Under aftenens præmie overrækkelse var der præmier til: 
 
Kristian Venø: 1 liter øl, for flot/bedste bjergrytter 
Kristian Andersen: 1 sæt klampe beskyttelse, til brug ved gang ved opkørslerne, det  
var ikke helt retfærdig, Kristian kæmpede sig hver gang op, siddende på cyklen 
Søren Hansen: kasket, C/D holdets svar på Pantani 
Eigil og Flemming: Cacao energy fuel, for den dobbelte nedrykning fra A/B 
 
På værelse 3 gik der efterhånden mere og mere rutine i det hele, ikke noget der lignede tendens til 
ægteskabslignende forhold, men som John Møller (Hammerum) på et tidspunkt bemærkede 
”hvorfor slås med knive, når man kan ligge i ske!”. Det var der slet ikke tale om på værelse 3, jeg 
kan oplyse at John boede sammen med Peder Pedersen. En sidste ting i dag omkring værelse 3, 
personalet havde fjernet vores medbragte elkedel. Vi ledte og ledte, beskyldningerne begyndte at 
fyge gennem luften, det var jo tyveri. Med hjælp fra Lisbeth blev der spurgt til den forsvunden 
elkedel i receptionen, jo den havde de skam fjernet, strengt forbudt at medbringe den slags elektrisk 
udstyr. 
 
DST 123,1 – AVG 23,2 – TM 5:18 – MAX 72,9 – Højdemeter: 2200 
 
 
Søndag den 23/5: 
 
Vejret var endnu engang med os i dag, det blev en tur med mest solskin og godt med varme. I dag 
var der to nye på holdet, nemlig Ruben og John Møller som havde rykket sig selv ned fra A/B. 
Frokosten indtog vi lidt uden for en by hvor vi nød det flotte vejr. 
 

  
Frokost i det fri: Eigil, Ruben, Kurt, Søren, John Møller John Bach og Lars 



 
Videre gik det, efter frokost en lang spændende nedkørsel, Eigil kom som sædvanlig først ned, hans 
hastigheds rekord blev for øvrigt på lige godt 80 km/t. Dagens højdepunkt nærmede sig, nemlig 
kaffe pausen. John Bach var guide og fik stoppet os i tide. Vi tog plads i den indbydende udendørs 
cafe og så var der dømt kager. De skovlede simpelthen sahne und creme på med noget der lignede 
en spartel på kagerne, et eksempel ses herunder. John Møller og Lars prøvede den samme, John 
måtte dog ”slippe” på halvvejen. 
 

 
En mand og hans kage. Eigil nyder en 

kage ”mit alles” 
 
Så var tid til de sidste 15 km hjem. Ruben var gået kold så han tog en taxa hjem. Han sagde godt 
nok det var noget med at kranken var løs, utroligt hvad der findes af undskyldninger. Endnu en lang 
nedkørsel skulle overstås og vi var fire i front, Eigil, John Møller, Kristian Venø og undertegnede, 
jeg bemærkede lidt længere fremme at de tre forreste var blevet holdt til højre og at der stod en eller 
anden idiot med et lysende stopskilt, øh det var så lige en tysk betjent. Havde vi cyklet for stærkt? 
Næh vi havde såmænd bare cyklet på en motortrafikvej, og hold da op hvor fik vi skæld ud. Om vi 
da ikke havde sådanne veje i Danmark osv. Ja vi skulle faktisk ha’ haft en bøde, ingen af os havde 
set noget skilt, vi slap dog og fik lov til at dreje til højre næste gang, skiltet viste til en by der hed 
Ausfart. 
 
De andre var mærkeligt nok drejet til højre noget før, ak ja vi skulle bare være cyklet efter Knud 
Erik, men til gengæld var der noget at tale om efter cykelturen. 
 

  
Hygge på terrassen: Lars og Lisbeth Kurt og Knud Erik 

 



Så blev der tændt op i grillen i havehuset, diverse pølser m.m. fik vi smagt. Endelig, efter en del 
plageri fik vi en dessert, dvs. verdens mindste chokolade mousse, i portvinsglas, personligt kunne 
jeg nemt have spist en 5-6 stykker. 
 

  
Eigil med den første tallerkenfuld kød Lisbeth venter på maden 

 
 
DST 93,5 – AVG 23,0 – TM 4:04 – MAX 73,6 – Højde meter: 1700 
 
 
Mandag den 24/5: 
Planen var ellers klar, vi kunne nå en kort tur inden hjemrejsen, men ak under morgenmaden stod 
det pludselig ned i stænger så det blev aflyst. Så vi pakkede og så gik det ellers nordpå efter 3 rigtig 
gode cykeldage. 
 
Tak til alle for en rigtig super hyggelig tur, jeg vil meget gerne til Harzen igen. 
 
 
På vegne af værelse 3 
Flemming Larsen 


