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Til alle tider har mennesket rejst i tid og rum – antikkens Homer besang Odysseus færd mellem bl.a.
Skylla og Charybdis, - og H.C. Andersen, den rare forfløjne sjæl, der var berygtet for sine 'nasse-
ture' på næsten samtlige danske herregårde - ham taler vi slet ikke om. Og således rejser da også
Force Majeure Tours årligen troligt mellem Dannevang og Mosel for at bibringe årets medbragte
hob lidt viden om vinsmagning og -konsumering, men også om utidig gældsætning, tyske auto-
baners kedsommelige længde og germansk brutalisme-arkitektur sammesteds.

Altså, igen i år blev en gruppe i sjælen uskyldige medborgere sammenbragt for at blive transporteret
til Traben-Trarbach i et par minibusser af ikke ganske ringe standard for at hengive sig til vin-
smagningens oplevelser og glæder, hver med sine forventninger og forudsætninger.

Igen i dette Herrens år var den valgte base Hotel Gonzlay, hvor den natlige, trygge transport gen-
nem Germania blev affejret med et solidt morgenmåltid på den nævnte lokationen, og efter en hur-
tig indkvartering hastedes mod det første 'smagested' for at glædes over eller begræde årets nys fla-
skepåfyldte vin. 

Det først udvalgte 'vandhul' var Rebenhof i Ürzig. Indehaveren
dyrker 5,7 Ha på vinmarkerne Ürziger Würzgarten, Shimbock,
Kröver Steffenberg - http://www.rebenhof.de/

Nu  er  det  sjældent  at  vinproducenternes  filosofier  er  værd  at
hæfte sig ved, for hvem kunne finde på at fremhæve, at de skam
forsøger  at  producere møgvin? Betegnelsen Riesling-manufak-
tur, der indgår i firmanavnet, er ikke umiddelbart helt forståeligt

for almindeligt uindviede. Nu viser det sig, at der i det rare BRD har
været en heftig diskussion om klassificering af vin siden 1980'erne,
hvor vinmarkedet brød sammen, om hvorvidt Oechle-indholdet i vin-
most stadig skal danne den 'reneste kvalitetspind' i tysk vin. Onde tun-
ger har kaldt brugen af Oechle-vægten som kvalitetsmål for en kakao-
isering af vin, da udgangpunktet var, at alt, hvad der var sødt, var godt,
og alt, hvad der var utroligt (vammelt)sødt, var utroligt godt, jvf. 'den
typiske tyske 'kvalitetspyramide'.  Men læs selv på WIKIPEDIA om
Oechle-skalaen - http://en.wikipedia.org/wiki/Oechsle   scale

Richard Löwenstein, som producenten på Rebenhof er stor tilhænger
af,  skrev  i  begyndelse  af  2003'erne:   Ein oenologisches  Manifest,
hvor han meget skarpt kritiserede Oechle-kvalitetsbegrebet og i stedet

fremhævede terroir (dyrkningssted og jordbundsforhold) samt vinens dyrkningsmetode, be- og for-
arbejdning samt den senere behandling som værende det absolutte kvalitetsstempel. Hr. Schmitz er
helt  på  linie  hr.  Löwenstein,  og  fremhævede  konstant  håndværket  (manufakturen)  ved  vinpro-
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duktionen.

For at penneføreren ikke lige nu skal fordybe sig i vindyrkningens og -behandlingens ædle kunst,
haster han straks videre til det væsentlige, vinsmagningens rimeligt urbane forløb.

Vinsmagningen startede med et batteri af glas foran hver smagelysten - dvs. alle i selskabet. Det vis-
te sig at den gode Johannes Schmitz havde en ting med vinglas - onde tunger hviskede lidet dæmpet
fetisch, og han gjorde sig særdeles umage med at forklare, at forskellige vintyper kræver forskelligt
formede glas. Spændende, men nok ingen overraskelse for øldrikkere eller vinøst godtfolk. Cham-

pagnefolket  blev  bedrøvet  over  påstanden,  at  de  brede  champagne-
kummer blev skabt for at komme af med boblerne så hurtigt så muligt –
og jeg som troede, at champagne-kummerne blev skabt som hyldest til
Madame  Pompadours/Marie  Antoinnettes  brystmål.  Boblerne  skulle
også være tegn på manglende kvalitet i forne tider - men ak, i takt med
tiden og sædernes forfald kan intet syde, bob-
le eller skumme nok i disse tider. Hr. Schmitz

var  da  også  vidt  og  bredt  omkring  både  i  vinens  og  kulturhistoriens
verden, så vi  fik styr  på,  at  Evangelisten  Johs.  19,28,  der  omtaler,  at
Jesus fik eddike at drikke på korset, var ude i noget tøjeri, for det rare
menneske på korset fik tilbudt Posca eller cibus castrensis (lejrvin). 

Dette var/er en sur vin, der var misgæret - på randen af at blive til eddike.
Spædet  op  med   honning,  koriander,  måske  en  liden  sjat  saltvand og
indkogt con amore bliver alt, selv dette fluidum, Posca, drikkeligt. Selv ram algerisk landvin, hvor
de humane nordafrikanske tæer samt krumme jordbeslåede tånegle ofte smager igennem, kan såle-
des trakteret blive næsten indtageligt, tro mig mein Freund, meine Freundin – Wolla Koran!!!!!

Men hvordan smagte hr. Schmitzs vine da, nu hvor penneføreren har udvist, hvor kloff man bliver af
at drikke Riesling Spätlese Trocken og Auslese Trocken? Bestemt ganske rimeligt, men den tyske
syge, der for tiden går ud på at producere lidt (for) syreholdige vine, fornægtede sig heller ikke her.
OK, vinene var unge, og de havde sikkert fået deres gang 'kalktærsk' (jamen, den kunne de gamle
romere også) for at holde syren bare lidt nede, men bestemt et hyggeligt vinøst bekendtskab. Det
mest spændende ved smagningen var nu stadig hr. Schmitz begejstring for det at manufakturere vin
i sin nye 'vinkælder' og hans insisteren på, at kun gode druer, omhyggelig høst og seriøst arbejde i
vinkælderen skaber kvalitetsvin.

Nu er vinturene med Force Majeure Tours ikke kun
for spøg, så forsamlingen drog ganske uberuste til
en gammel kending i nærheden af Hotel Gonzlay.
Indehaveren Daniel Vollenweider dyrker 4,5 Ha på
vinmarker i  Wolfer Goldgrube, Shimbock, Kröver
Steffenberg ' http://www.weingut-vollenweider.de/.

Daniel  Vollenweider  er  blevet  en  særdeles  aner-
kendt producent de senere år, og det kan ikke næg-
tes, at hans vine er krystalklare og mineralske, og at
de bliver endnu mere stringente, når de får lov at
ligge et par år eller tre. Selv havde jeg fornøjelsen

af at drikke en af Vollenweiders flasker Riesling 2011 kort før den her beskrevne tur, og det gav en
en skjøn forventningens glæde om atter at skulle vende tilbage til Mittel-Mosel og de skjønne vine
der.  Vinene hos Vollenweidervar  der intet  at  sige på,  de var af  den sædvanlige dårende dejlige
Mosel-kvalitet, men man kan have en mistanke om, at de nedslående høstudbytter de sidste par år i
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området, har tæret lidt på vinproducenternes venlighed og imødekommenhed. Bevares, en ganske
sober og korrekt smagning, men uden den entusiasme, vi så ofte har mødt i området, og da bestemt
også før hos denne producent. Glimrende vine bestemt, men måske lidt i overkanten prismæssigt,
men det er da, hvad man kan forvente af en topproducent.

En mindre udbrydergruppe forsvandt efter  smagningen til
Martin Müllen,  www.muellen.de.  som er en virkelig vin-
nørd. Her arbejdes der efter de gamle metoder; kun spontan
gæring  og  så  lidt  indgriben  i  gærings-  og  modningspro-
cessen som over-hovedet muligt. Og vine gæres på kobber-
og træ-fade,  forstås.  Det  sidste  suveræne eksperiment  fra
Müllens side, er en Riesling Revival, der er brygget totalt
efter de gamle metoder.

Martin Müllen er ganske suveræn indenfor feltet  Gereifte
Weine, dvs, vine, der er flaskemodnet længere end moselvine normalt modnes. Den rare producent
har bl.a. fremstillet en 1998 Kröver Steffensberg - Riesling Kabinett Trocken til den latterlige pris af
8,50  €.  En  omtale  af  hele  Martin  Müllens  sortiment  vil  føre  for  langt,  men  vil  man  have  en
vinoplevelse, der er lidt mere 'kantet' end med de normalt så 'lige op og ned' Moselvine, så er det
denne producent, man skal 'besøge' - og så sender han endda vinene lige til døren for en absolut
rimelig penge helt legalt. Og jeg som er opvoksede i vildfarelsen om, at i Kröv lavede man vin, der
både rimede på og smagte af sur .øv.

Dog begge flokke samledes lidt senere om aftensmadens glæder, og da dagens og nattens strabadser
havde sat sig sine trættende spor, forføjede selskabets sig tidligt til  køjs for at hvile de mødige

lemmer og opløfte sjælen til  næste dags tant og
fjas.

Nu kan man altid kende en garvet Mosel-farer på
hans/hendes armbevægelser. En lystfisker spreder
altid sine arme horisontalt ud, og praler skamløst
med ”så stor var den”. En Mosel-farer spreder si-
ne arme horisontalt og belyver omgivelserne med
et - ”så stejlt var der”.

Og selskabet begav sig da ubelastede af denne vi-
den  dagen efter  på  flugt  fra  morgenens  rødmen

mod det stejleste vindyrkede område i Europa , Bremm. til Weingut Frantzen http://www.weingut-
franzen.de/ og se her er vi langt fra Himmelbjergets let målelige højde eller Vårby Bakkes pjattede
stigningsprocenter. 

Penneføreren kan kun anbefale, at man går ind på Weingut Frantzens hjemmeside, for at se/følge,
hvordan familien i 1990'erne begyndte at genanlægge vinmarkerne på Bremmer Chalmont. Det er
ganske imponerende, at det er muligt at arbejde på vinmarker, der er så stejle uanset monorail-
baner, men udsigten fra vinmarkerne er da også ganske bedårende; dog, det ville i hvert tilfælde
have afholdt undertegnede fra arbejdets trangbrystede, diminutive glæder.

Nu var vi i Riesling-land, og så kom det ikke bag på nogen, at gårdens hovedproduktion bestod af
denne fantastiske, friske drue. De vine vi smagte her på vingården var som andre Moselvine nu om
stunder, ganske friske og ret frugtsyrebetonede, men flere af vinene havde stadig en del 'bobler' til-
bage. Det er da ganske uden betydning for smagen og glæden ved vinen, men rent visuelt er denne
'eftergæring' et dejligt tegn på, at vinen lever endnu. Selvom vinmarkerne var relativt nyanlagte er
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der stadig enkelte stokke med 100 år på roden, og en Elbling-drue dyrkes også, ikke at forglemme.
Dette  er den ældste drue i  Moselområdet.  Dette  er  en absolut drikkelig hvidvinsart,  der måske
tenderer hen imod et noget mere mudret udtryk; men det med at drikke ung vin, er ofte som at kysse
unge piger – en oplevelse som ældre herrer gerne er foruden, og som oftest udføres med lige dele
medlidenhed og venlighed, men et par lagringsår til, så er penneføreren overbevist om, at den ind-
købte Elbling vil vise sig at være lidt fyldigere end Riesling. Men bestemt en dejlig vinsmagning i
et pragtfuldt område.

Dog hermed var dagens arbejde ikke fuldbragt, for
det velbeskænkede selskab begav sig til Zell, hvor
det  smagsselskabet  skulle  afslutte  dagens  påbe-
gyndte vinøse glæder ved at besøge et velrenomme-
ret vinhus Stephan Fischer –  http://www.weingut-
stephan-fischer.de/html/home.html.

Stephan Fischer  dyrker  vin på følgende steilhang
Zeller Nussberg, Zeller Burglay Felsen og Zeller
Kreuzlay. Stephan Fischer fremhæver selv, at hans
vines kvalitet til dels beror på, at der er mange ældre stokke på de nævnte steilhang. Det, at der
høstes på gamle vinstokke, sikrer, at der udvikles små gyldentfarvede klaser på vinstokkene, så
klaserne ikke generes af al for voldsom tilvækst, og Moselområdets fantastiske klima, alt dette giver
hans vine en særlig fin frugtsødme, kompleksitet og aromastruktur. Også på denne vingård ligger
der en bestemt produktionsfilosofi bag arbejdet. Alt for sjældent husker vinnyderen, at kvalitetsvin
kun skabes  gennem reducering af klaser,  gødskning,  jordbearbejdning (selv på skifergrund),  og
bladreducering ved klaserne. 

Selve smagningen var dejligt kaotisk. Normalt kører hele smageshowet på skinner, hvor der til nød
kan mangle en stol eller to, men her ramlede samtlige uheld nedover den stakkels producent. En
vikar medbringende et  lidet  stilfærdigt  barn overtog seancen, men det  blev rent  faktisk utroligt
hyggeligt, for den indkaldte vikar var absolut vidende om de højt præmierede vine, og når perlende
Riesling forsøder éns gane, så skulle man være et skarn, hvis man gjorde ophævelser over noget så

inferiørt som barnegråd. Når druerne også har
en  relativ  lang  modningstid,  den  pressede
most gæres i kolde omgivelser, samt en nøje
overvågning af den sidste gæring, så skal der
komme kvalitetsvin ud af hele denne langva-
rige proces. 

Nu har Force Majeure Tours i flere år da haft
en slet skjult dagsorden. Omsluttet og forledt af mindernes vold om ungdoms letsind, armod og
begyndende drikfældighed, besluttede turlederen sig i forne tider for at undersøge om den slette
tydske vin, som turens ældre deltagere indtog i deres spæde vår,
stadig var  lige  så  ækel  som det  spy,  der  til  tider  efterfulgte  de
ungdommelige ønologiske udskejelser. Når navne som Bernkastel,

Piesporter  Michelsberg,  Zeller
Schwartze Katz, Liebfraumilch og
Kröver Nachtarsch er blevet udtalt
i voksne mænds selskab er mange
kuldegysninger udløst, stille tårer udgydt, og megen sorg og kum-
mer er også fulgt heraf.

Efter Force Majeure Tours de sidste tre sæsoner har slidt på Mo-
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selområdets vejnet og befærdet områder som Bernkastel, Piesport, Kröv og her til slut Zell, så har
mang en forpint, ældre sjæl igen fået tiltroen til varemærket Made in Germany restaureret.

Heldigvis  ændrede  tyskerne  holdning til  vin  produktion  i  1970-80erne,  så  kvalitetsvin  og  ikke
kvantitetsvin blev tidens løsen. Produktion af vino bandido a la Liebfraumilch blev begrænset, så i
dag er Liebfraumilch (stadig) en betegnelse for ganske slet vin. At den nyligt så foragtede højt-
ydende Müller-Thurgau-drue igen kaldes Rivaner og er blevet tyskernes foretrukne aperitif – det
nævner vi ikke med et ord, for her i denne trend-drue trives megen edder og forgift.
 
Endelig er denne søgen efter livets glæder, drukkenskabens udspring og falske glæder således bragt
til ende, så glade og fro bevægede det nu veloplyste selskab sig mod Traben-Trarbach for at fordøje
dagens indtryk og indtage en af Gonzlays solide middage og give sig natten i vold.

Force Majeure Tours har altid ment, at lørdagen på Mosel-turene også skal bibringe sjælen lise og
moro. Efter en enkelt afstikker til Koblens i den øvre ende af Mosel blev Trier igen indlagt som
turens kulturelle højdepunkt - og her bøjer man sig dybt i støvet for valget. Trier er Tysklands

ældste by i moderne forstand. Allerede før år 300 på Kon-
stantins tid var der en særdeles stor romansk by med den
senere  så  berømte  Porta  Negra  som  del  af  bymuren.
Endvidere blev den store Konstantin Basilika bygget og
Kejser-  samt  Barbara-Termerne  blev  anlagt,  og  der  er
også et utal af andre romerske bygninger mere eller min-
dre velbevarede. Men romertiden efterfulgtes af andre pe-
rioder, lige så økonomisk vigtige som før. Triers blivende

vartegn er dog stadig den store Trier Dom, med utallige relikvier samt tilhørende dobbeltkatedral.

Det er er svært ikke at lade sig besnære og forføre af denne Moselby, for her er alt, hvad hjertet kan
begære, arkitektur, kirkekunst og pragtfulde vine. Dog vort ønske om at visitere Bishöfliche Wein-
güter i Trier gik i vasken, desværre. Under Trieradressen for dette kæmpeforetagende ligger der en
enorm vinkælder,  men  adgangsprisen  for  dette  syn  er  noget
pebret og aldrig til forhandling. Men vinene er bestemt værd at
drikke selvom vingodsets villighed til at sende vin er omvendt
proportionalt med deres tilskyndelse til at lade et købedygtigt
publikum entrere uden smageafgift - 
http://www.bischoeflicheweingueter.de/weinkollektion/dom-
kollektion.html  .

Men ak og ve, denne gang var vort ophold ikke uden 'sten i skoen'. Allerede på vores obligatoriske
parkeringsplads ved Wechselstraße  gik det galt. En geschæftig
lidt grånende herre fandt det for godt at påtale, at vort lille sel-
skabs transportmidler ikke kvalificerede begrebet Turistbusser,
så han insisterede på efter en kort meningsudveksling, at mini-
busserne skulle flyttes - ellers. Således blev det, men det for-
hindrede ikke, at selskabet muntert turede rundt i byen. Og igen
endte Trier-opholdet i beværdingen Reichgraf von Kesselstadt
ved DOM, hvor man kan enten kan fortære foretagendets vine
på stedet mod udredning af et mindre beløb i proppenge tage

vinene med sig, når man forlader etablissementet.

Men desværre var vores trængsler i Trier endnu ikke ovre. En af minbusserne fandt det for godt at
lade lidt hjulluft sive, men en behjertet reparatør og biolog viste sig at besidde en grundlæggende
viden om, hvordan alt, hvad der bevæger sig, skal behandles, og med en mindre forsinkelse begav
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selskabet  sig mod Trittenheim.

I Trittenheim er der to områder, der betegnes som dyrknings-
steder, Altärchen og Apotheke, Desværre er Trittenheimer- be-
tegnelsen meget misvisende, da vi taler om et område på langt
over 100 ha, og så begynder en nagende tvivl at melde sig ved-
rørende en ensartet kvalitet, men derfor kan man da godt besø-
ge  Weingut  Hans  Eifel.  http://www.hanseifel.de/,  for  uanset,
hvad  man  måtte  mene  om  Trittenheim,  så  producerer  Hans
Eifel absolut behagelige, drikkeklare vine.

Hans  Eifel  producerer  vin  på  følgende  lokaliteter,  Tritten-
heimer  Apotheke, Trittenheimer  Altärchen  og Neumagener
Laudamusberg. Især fortjener Laudamusberg en liden kultur-
historisk  bemærkning,  da  man  her  fandt  et  utroligt  pralende
gravmæle for en romersk vinhandler ca. år 220. Delvise kopier

og et vinskib bygget efter gravmonumentet myldrer faktisk rundt over hele denne del af Mosel.

Men tilbage til smagningen. Vinene er da helt
af gængs Moselstandard, lidt mere sødmeful-
de  og  lidt  mindre  frugtige  end  Mosel-vine
flest, men er éns smagsløg er inklineret mod
Rosévine  en  lun  sommeraften  (eller  det  der
ligner), så er denne producent da ikke ueffen.

Det,  der  rent  faktisk er  ret  bemærkelsesvær-
digt, er, at Hans Eifel for nogle år siden be-
gyndte at  lægge vægt på at producere halvtørre og feinherb-vine. Jeg synes absolut ikke, at disse
nye smagsvarianter er kvalitativt lige så gode som Hans Eifels tidligere vine, men nogen kan bedst
lide moderen, andre fortrækker datteren - og somme er begge foruden.

Dagen var dog endnu ikke tilendebragt. Selskabet begav sig igen mod de lejede kødgryder hos
Gonzlay, men først skulle Weingut Rueff-Röchling - www.rueff-roechling.de - i Enkirch aflægges et
besøg. Nu er det ikke første (og forhåbentligt heller ikke sidste) gang, at vi besøger denne vingård,
der dyrker vin på følgende lokaliteter, Enkircher Steffensberg, Löwenbaum, Monteubel, Edelberg
og Ürziger Würzgarten.
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Skal penneføreren fremhæve et af de smagesteder, som
gruppen  besøgte,  kommer  vingården  Rueff-Röchling
absolut i forreste række. Nu smagte vi fortrinsvis Ries-
ling, men der produceres også Rivaner, Weiss- og Spät-
burgunder samt en Rubinet. Rueff-Röchling holder sta-
dig fast i konceptet med syresvage vine, så de lever i
den grad op til deres motto - Tradition pflegen, Erneu-
rungen wagen.

Så var denne dag næsten til ende, men endnu en smagning skulle overstås, før de mødige lemmer
velfortjent kunne aflastes på et blødt natteleje. Åh jo, vi skulle atter igennem endnu en seance hos
Gonzlay efter det veltilberedte, germanske aftensmåltid.
Vingården Gonzlay - www.gonzlay.de - producerer
vin ved byen Enkirch på følgende lokaliteter;  En-
kircher Steffensberg, Herrenberg, Zeppwingert og
Trabener Gaispfad. Gonzlays vine er solide land-
vine  uden  de  store  dikkedarer,  men  hans  sekt  er
ganske dejlig.

Og således endte den arbejdsmæssige del af turen.
De høflige deltagere begav sig alt efter lyst og be-
hov  mod  deres  udpegede  sovegemakker  efter  en
hård  dag  for  at  afvente  morgendagens  transport
hjem mod Dannevang.

Turen hjemad foregik rimeligt problemfrit, med et par enkelte afbræk, der ikke dæmpede det gode
humør hos nogen. Biologen Jesper udviste igen sit mesterskab udi healing/dækskifte på menneske-
skabte uhyrer,  og de indtagne måltider og ophold på motorvejen A1 efterlod sig heldigvis ikke
noget blivende indtryk – og ikke én gang så vi nogen form for det bedst kendte tyske ord - STAU.

Som sagt selskabet fordrev tiden i ophøjet ro, hvor tranetræk og andet flyvende kræ blev beskuet i
stilhed, og således kom selskabet atter hjem i god behold til dels det nordlige Jutland og det begyn-
dende Sjælland, så på ovennævnte måde tilbragtes en begivenhedsrig vintur til Mosel i November
2014 af

Jyderne - Hanne og Jørn, Anette
og Lars,  Birgit  og Jens Holger,
Jesper, samt

Sjællænderne  –  Erik,  Dorte,
Annette  og  Knud samt  penne-
føreren Birger

http://Www.Gonzlay.de/
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