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Der findes tider på året, der er svære at komme igennem. Tidspunktet mellem 
efterårets afslutning og vinterens komme er et af dem, her hvor træerne 
næsten er afløvede, hvor alt er farveløst, klamt og kedeligt. Men så er det så 
heldigt, at ét af Vinklubbens medlemmer, der bestyrer rejseforeningen Force 
Majeure Tours, finder det for godt jævnligt at arrangere en mindre 4-dages 
vinsmagnings- og overlevelsestur til den blide Mosel-flods bredder og skræn-
ter, for som de gamle romere sagde: Bacchus amat colles = Bacchus elsker 
højdedrag. 
 
Transporten foregik pr. minibus med Annettes medbragte nybagte kærne-
mælkskage, ad ucharmerende cementbånd brutaliseret med så hæslig motor-

vejsarkitektur, at de hjemlige McDonald-fæstninger kommer til at ligne Disney-fortolkningen af Neu-
schwanstein - men når man haster af sted mod gode tyske vine, er ingen anstrengelse for stor, ingen møje 
for ringe, thi turene gennemføres under mottoet - 20 tyske hvidvine(og alle de andre vine), du skal smage, 
før du holder op med at drikke, http://www.intowine.com, og når kagen så er lækker og selskabet be-
hageligt, er ingen strækning for lang. 
 
Turens første mål var som sædvanligt Hotel Gonzlay i 
Jugendstil-byen Traben-Trarbach, beliggende i Mittel-Mo-
sel. Hotellet er ikke det mest moderne på denne side af 
Ækvator, men hvad hotellet måtte mangle af bekvem-
meligheder, opvejes alt rigeligt af den til tider larmende 
venlighed, man altid omsluttes af, når man tilbringer en 
liden ferie på dette sted. Endvidere dyrker hotellets ejere 
en mindre vingård, hvorfra der produceres og sælges 
anstændige, rimeligt prissatte landvine fortrinsvist til 
privatkunder. Så her på stedet kan man købe 2-3-4 års 
preiswerte, lagrede vine, hvilket snart er et særsyn i 
Mosel-området, for kunderne står reverenter talt i dag og 
sparker på porten for at købe, lige så snart sidste års vin 
tappes på flasker. 
 
Turens første ’smage-stop’ blev foretaget hos Weingut Gunther Matheus i Piesport. ( http://www.weingut-
matheus.de ). Efter vor sidste smagning i Piesport for et par år siden, var jeg lidt skeptisk, da vi dengang 

blev præsenteret for nogle lidt uspændende, smagsmæs-
sigt farveløse vine, selv fra ’grand cru’-marken Goldtröp-
fchen, men jeg/vi fik da resterende fordomme grundigt 
revideret hos denne vinbonde.  
 
Vi blev, som sædvanligt i Mosel-området, modtaget utro-
ligt venligt. Gunther Matheus fortalte både om vindyrk-
ningens glæder og sorger, samt de forhold, der knytter sig 
til vinproduktion. Hvor vi normalt hører om besværlig-
heder med at skaffe arbejdskraft til det daglige arbejde, så 
lød det her, at problemet ved den daglige drift nu nok 
mere er af økonomisk karakter, for med de mekaniske 
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muligheder, der er til rådighed i dag med kabelbaner etc., så ligger begrænsningen ved at øge det dyrkede 
areal eller omlægge vinmarkerne i at rejse og forrente kapital, og ikke ret andet. Bemærkningen er nu nok 
lidt kæk, for Piesport er måske ikke lige det område af Mosel, hvor der er de stejleste bjergsider, men går 
man ind på nettet og ser, hvad der er af Traubenvollernter’e og andre kæde- og kabeldrevne køretøjer 
beregnet til vinmarker og -høst, så kan man forstå, hvor Gunther Matheus ville hen. 
 
Vinsmagningen var efter forskriften, først de tørre hvidvine, derefter de halvtørre osv., og her kom så 
overraskelsen, for frugtsyren i de første vine var endog særdeles lidet gennemtrængende, hvad der ikke 

helt er i overensstemmelse med den tyske nutidige tradition, 
hvor vin-klerisiet prædiker unge, meget tørre og frugtige vin. 
Gunther Matheus fortalte, at trenden i Tyskland lige nu er, at 
godt nok drikker man stadig endog meget unge, meget tørre 
hvidvine, men der er kommet en efterspørgsel om mere af-
balancerede tørre vine, hvor restsukker- og syreindhold nær-
mer sig hinanden. Resultatet er ved første indtryk mere har-
moniske ”säurearme” vine, stadig med den egnsmæssige 
stringens og mineralitet, men det bliver spændende at følge, 
hvordan disse særkender vil udvikle sig ved lagring. Det kan 
kun tiden vise, så indtil da, vi købte som sædvanligt rigeligt, 
for priserne er stadigvæk uforskammet lave i Mosel og kva-

liteten næsten altid helt i top, og at Gunther Matheus fortalte os godtroende vinnyderer, at alkoholen i 
hvidvin altid ligger i bunden af flasken, formindskede ikke købelysten, for så kan vi roligt drikke 9/10 af 
flaskerne eller fra det øverste af flaskerne uden at blive alt for ubehageligt selskabeligt overrislede. 
 
Således opmuntrede vendte vi næse og bus mod Bernkastel for at aflægge topproducenten Dr. Loosen et 
besøg. ( http://www.drloosen.com ). Hvor Gunther Matheus dyrkede 8 ha, ejer og dyrker Dr. Loosen 28 ha 
af de mest velrenommerede marker omkring Bernkastel. Desuden samarbejder firmaet med flere vin-
bønder i området. Disse vine markedsføres under navnet Dr. L.. Ernst Loosen er også manden bag mærket 
JL Wolf fra Pfalz, ligesom den gode Dr. også er involveret i produktionen på Château Ste Michelle i USA. 
 
Turlederen fra Force Majeure Tours faldt i svime over et 
par vine fra markerne Wehlener Sonnenuhr og Ürziger 
Würzgarten, og det kan ikke nægtes, at de vine, vi smagte, 
alle var komplekse og stringente, med en elegant struktur 
(samme syresvage harmoni-trend som hos Matheus) alle 
trykket op i en rimelig volumen. Bestemt en nydelse, og 
dog, hvor længe var Adam i Paris. På de ture jeg har 
deltaget i, er jeg/vi vant til, at vore spørgsmål bliver taget 
rimeligt alvorligt, men her hos Dr. Loosen var det lidt an-
derledes. Uanset, hvad der blev spurgt om, så var svaret: 
”at sådan kan man også se på det” (oversat, ked mig) med 
få og små variationer, og det skabte en lidt mat stemning 
ved slutningen af smagningen. Nu skal det til sommelierens undskyldning siges, at han havde noget 
influenza i kroppen, men smagningen blev alligevel lidt tam, og det var lidt synd for de fremragende vine, vi 
fik smagt, men det er ved sådanne lejligheder, man forstår, hvor forkælede vi normalt bliver på vores vin-
ture. 
 
Dagens program afsluttedes med et besøg hos en gammel bekendt Willi Haag ( http://www.willi-haag.de ). 
Som altid en dejlig smagning hos en tilsyneladende meget traditionsbunden vinbonde, men kender man 
firmaet, så ved man, at der gemmer sig mange overraskelser i sortimentet. Bedst som man tror, at denne 
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vin ’blot’ er tilsat kultiveret gær, så finder man ud af, at den gode Willi Haag fra den samme ’brygning’ ofte 
har taget most fra til eksperimenter med naturgær, og så snakker vi pludseligt 
om helt andre smagsoplevelser. Vinene fra Willi Haag er utroligt billige i forhold 
til prisen og er af en meget høj kvalitet, Mosel-vine af fineste karat. 
 
Efter disse 3 smagninger hastede det trætte selskab mod Traben-Trarbach og 
kastede sig mødigt Morphii arme efter et ultrakort aftensmåltid indtaget i uvant 
stilhed. 
 
Fredagen blev brugt til en smagning i Luxembourg hos Domaine Mathes. 
http://www.mathes.lu/. Vi havde glædet os til det smukke landskab i Lu-

xembourg, men ak, der lå en tyk tågebanke over dalen, da vi ankom, men hvad kommer skarnsvejr os ved, 
når vi bliver bænket i et dejligt lokale med køkkenchefen som kyndig vejleder.  
 
Det spændende ved Domaine Mathes er nu nok 
så meget, at vinfremstilling kun er en del af virk-
somheden. Vores tænder løb i vand, da vi så 
deres mere avancerede smagninger, hvor huset 
både tilbereder føden og guider igennem mål-
tidet med rigelige vine af egen avl. Ak, det får 
vente til næste år, hvor denne producent igen er 
plottet ind. Vinene hos Mathes er da stadig frem-
ragende Mosel-vine, men man kunne spore, at 
jordbunden ikke var det sædvanlige skifer, da 
jordbunden i området mest består af leraflej-
ringer. Dette giver vinen en noget mindre mine-
ralitet, men den lille smule mere ’fedme’, der 
kommer i vinstrukturen, er bestemt ikke uchar-
merende. Til vores overraskelse tilføjede turle-
derens viv en ny smage-note til Pinot Noir-paletten. Hun sporede en svag smag af kærnemælk i denne drue, 
hvilket kom særdeles bag på det øvrige rimeligt ædruelige selskab, men bestemt en ny smagsoplevelse, 
som vi for øvrigt uskyldigt spurgte flittigt til på resten af turen. 
 
Det skal også fremhæves, at en af husets specialiteter er Cremant’er. Normalt et bryg, der skiller vandene, 
men her en ganske fremragende kvalitet, så undertegnede gjorde vold på sin lille mistroiske sjæl og købte 
alt rigeligt boblevand, under mange hule besværgelser og falske undskyldninger. 

 
Turlederen havde planlagt, af vi derefter fanme’ 
skulle se Cremant, så det klodsede. Vi blev behørigt 
transporteret til firmaet  Caves Bernard-Massard  
http://www.bernard-massard.lu/. 
 
Allerede ved ankomsten var der knas i konditoriet, 
for de forventede 50 smageberedte danskere. Det 
kunne vi ikke være behjælpelige med, selvom vi 
bredte os godt nok, men vi fik alligevel en rundtur 
på fabrikken, der producerer 3 mill. Flasker pr. år. 
Interessant nok, for vi var fyldt med god vin og 
reelle hensigter, så vi fulgte dydigt og velædigt med 
på den teknologiske spændende rundtur; bestemt 
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ikke uinteressant, men måske ikke lige dét, vor hu stod til. Og så skulle vi smage bobler? Øh, det var noget 
med, at de forventede en voldsom pris pr. glas, så uden for megen parlamenteren forlod vi lokaliteten for 
denne ’tørsmagning’ i afsky, mens vi debatterede, hvordan turlederens ret entydige korrespondance med 
firmaet kunne blive mistydet så voldsomt.  
 
Det samlede selskab begav sig derefter mod endnu en gammel bekendt i Longuish, 
Weingut Longen Schlöder. http://www.longen-schloeder.de/, for det er altid rart at 
have et reserve-es i ærmet.  Nu ved jeg ikke, om selskabet havde haft tungerne 
nede i sure-syre-skålen, men smagsoplevelsen hos Longen Schlöder var ikke helt på 
højde med vores normale besøg(smagninger). Om det nu var, fordi vi havde fået 
megen harmonisk vin de forrige steder eller almindelig utilfredshed med dagens 
seneste fortrædeligheder, vides ikke med bestemthed, men vinene tenderede no-
get mod det ubehageligt syreholdige. Da turlederens viv påpegede dette overfor 
ejeren, blev han lidt tøse-pikeret, da hans vine ifølge hamself er på vej op ad diverse 
vinrang-lister, men som vi højsindigt truede: ”Lad os se til næste år”. 
 

Men alt skal have en ende, og således også denne dag. Selskabet 
begav sig i skumringen velskurede og fornøjede mod et ’fødested’, 
hvor vi har været flere gange før, Restauranten Altes Kellerhaus i 
Wintrich http://www.altes-kelterhaus.de/. Første gang vi var der, 
var restauranten lige startet, og vi blev besnæret af værtens hjem-
melavede husspecialiteter, smør, ost, røget kød etc.. - og hans 
multi-tasking ikke at forglemme; den venlige kok stegte og bra-
sede samtidigt med, at der lige blev klasket tapet op af selvsamme 
ham på vej mod glatstrygning af røvballe-gardinerne. Men maden, 
underfuld, selvom undertegnede nærer en indgroet modvilje mod 
vagtelæg og postevand, som desværre dengang og nu til sta-

dighed blev båret ind i voldsomme mængder. Kort sagt, bugene blev fyldt, og de mindre besværligheder, 
dagen havde budt på, forsvandt i samme takt, som menuen blev indtaget. 
 
Sidste reelle dag på turen blev tilbragt i Tysklands ældste by, Trier. Som traditionen byder, er formiddagen 
som altid afsat til fri moro og plaisir, og her er Trier grusom, for uanset, hvad man finder ud af at foretage 
sig, så er der utroligt mange andre ting, man går glip af. Man kan kaste sig over forsømte Karl Marx studier 
vedrørende Mosel vinbøndernes arbejds- og livsvilkår i den tidlige kapitalismes periode i 1840’erne, 
http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_172.htm, eller man kan kaste sig ud i almindelig sightseeing, 
antikt, gotisk eller barok/rokoko, Trier har bare det hele og mere til, så mon ikke vi skal haste mod det vin-
øse, og lade andre ting fare. 
 
I år fik vi ikke tid til at visitere vineriet Reichgraff von 
Kesselstatt http://www.kesselstatt.com for alvor, men ef-
ter at have nydt kirker og andre uforgængelige yndig-
heder, var vi en hoben godtfolk, der drevne af sult og tørst 
tilfældigt mødtes på Kellerstatts Weinstube på Domplatz. 
Man kan lave sin egen private vinsmagning her på stedet, 
hvis éns lyster går i den retning, da alle Kellerstatts produk-
ter kan købes og nydes på stedet, eller væskerne kan med-
bringes til senere kropslig og åndelig vederkvægelse. 
 
Af andre topproducenter i Trier kan nævnes Vereinigten 
Hospitien http://weingut.vereinigtehospitien.de/ på Krahnenufer 19 eller Bischöfliche Weingüter Trier på 
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Gervasiusstr. 1   http://www.bwgtrier.de/. Begge vinproducenter er store bidragsydere til socialt arbejde 
samt pleje- og alderdomshjem på basis af vindyrkning og -salg. Ikke en ringe undskyldning for personligt at 
tage måske lige et lille glas til næste gang éns bedårende viv beskænker én med forhåbentlig mild hånd. 
Nævnes skal det også, at Bischöfliche Weingüter sender vin til disse breddegrader så svinebilligt, at man 
faktisk er nødsaget til at prøve deres vine - sådan bare fordi.  
 
Men arbejdet kaldte, ikke mere med kun at beskue 
vin-tokkens frugter; af sted til Enkirch gik det med 
raske fjed for at først at bese staldene, nåh nej, vor 
hotelværts vinkælder, og derefter til Weingut Rueff-
Röchling http://www.rueff-roechling.de De meget 
fremtrædende løver i firmaets våbenskjold skyldes 
beliggenheden op af bjerget Löwenbaum. Det besøg-
te vinfirma er de eneste, der må benytte navnet. 
 
Forskellen på de 2 vinkældres produktionsforhold var 
meget spændende, fra en traditionel vinkælder i en 
lidt ældre bygning, til en top-class kælder med alt til 
faget hørende. Her er der ikke på nogen måde tale om 
en kvalitetsvurdering af de 2 vinkældres vine, kun en konstatering af forskel på indskudt kapital. 
 
Smagningen var en udelt fornøjelse. Riesling’erne fra Enkirch er efter min ringe mening meget harmoniske, 
krystalklare, rimeligt velafbalancerede vine, både hvad frugtnoter og volumen angår. At man også her 
producerer ”saürearme” vine er vel heller ikke at foragte. Igen en supersmagning, der blev afsluttet med en 
tur i kælderen med quinder og reelle hensigter. Hvad der var utroligt spændende, var kældermesterens 

fortælling om vinbrygningens metoder og de forhold, 
som vinen dyrkes under. Ikke noget med at klage 
over, at høsten i Mosel-området er lige så ringe som 
2010, dvs. udbytter, der er mellem 50-30% under det 
normale. Denne lidt afslappede attitude kan da skyl-
des, at kældermesteren var noget så sjældent som en 
forpagter, noget vi ellers sjældent oplever på vores 
mindre ’smagesteder’. Og så snød al viden og teknik 
alligevel en smule. Bedst som vi skulle smage atter en 
liflig hvidvin, væltede en rosé ud af flasken, en lille 
påmindelse om, at uanset, hvor superteknisk en vin-
kælder er, så sker der da også fejl her - selvfølgelig. 
 

Rundvisningen blev afsluttet med et skud federweisser - gæret/gærende 
most for dem, der endnu ikke er advaret - for dette er en drik, der skulle 
udstedes adskillige forbud imod, men se og sku, dette modbydelige 
liquide produkt blev nydt med stor glæde af turens deltagere, så her var 
det bare med at ’følge skik eller land fly”. Efter de sædvanlige 
umådeholdne indkøb, hvor både et og andet budget atter blev sprængt i 
stumper og stykker, gik turen tilbage til Hotel Gonzlay, hvor først aftenen 
og derefter nattens komme blev afsluttet med endnu en vinsmagning på 
hotellet. 
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Dagen efter gik turen atter mod de hjemlige strande, og da vi kom indenfor se-vidde af Elb Tunnel inden 
mørkets komme, var alt godt afviklet, en dejlig tur 
næsten til ende, for med den viden, vi havde om 
trailerens fulde indhold plus næste års forventede 
eskapader, så kan man her efterfølgende roligt læne 
sig tilbage her foran pejsen (et finere ord for 
brændeovn) og blot sige, en god vintur kan ikke 
foretages for tit. og det gælder især i Mosel og de 
omliggende Gebiet’er. 
 
Og således afviklet siger turens deltagere tak for turen, 
med andre ord, for denne tur er nu Ausgetrunken, og 
vi glæder os allerede til næste år. 
 

  

MVH       Knud, Erik, Villy, Hanne, Jørn, Dorte, Annette og penneføreren Birger 
 
 
 

Og til slut, der en massevis af oplysninger om tysk vin og vindyrkning på sitet 
http://www.tyskvinkontor.dk 
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