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Floden Mosel har sin källa i Vogoserna i nordöstra Frankrike, och förenar sig efter 
545 kilometer med Rhen vid Koblenz. Hösten 2016 besökte vi under några dagar 

Moseldalen, med utgångspunkt från städerna Bernkastel-Kues och Cochem.



Borgruinen i Bernkastel-Kues tronar spökligt över den pittoreska lilla staden.





I huset med det adekvata namnet Spitzhäuschen kan 
man prova vin som framställs av vinhuset Schmitz.



Bernkastel-Kues är utgångspunkt för åtskilliga flodturer. På väg till 
Traben-Trarbach passeras slussarna vid Zeltingen-Rachtig.





Så åker vi vidare på några meters lägre nivå.



Från Traben-Trarbach kan man följa en vandringsled 300 meter högre upp genom vinodlingar 
och skogsterräng, innan det åter bär utför mot Mosel och Bernkastel-Kues.



Ovanför Bernkastel-Kues ligger en judisk kyrkogård.



Överallt (nästan) odlas det vin. 





”Mosels vinodlingar sker ofta på branta sluttningar med mager skifferjord som ger några av Tysklands 
mest kända, elegant mineraliga, friska och långlivade rieslingviner” (systembolaget.se). 





Totalt sett produceras i Moseldalen omkring 65 miljoner liter vin årligen.



Varje tänkbar odlingsyta används.



Som väl är finns passande hjälpmedel när de brant växande druvorna ska skördas.



När det inte är så brant finns annan utrustning.



Vid tiden för vår resa hade säsongens skördearbete just påbörjats.





Det tidigare nämnda Spitzhäuschen i Bernkastel-Kues tillhör vinhuset 
Schmitz-Herges. Familjeföretaget odlar vin på 1,7 hektar.



Peter Schmitz tar prov på skörden innan han visar oss källaren.





Fem mil norr om Bernkastel-Kues ligger Cochem, där Reichsburg Cochem höjer sig pampigt över staden.



Borgen grundades omkring 
år 1000 och var först säte för 

Pfalzgrevarna vid Rehn. 
Därefter huserade bland 
andra ärkebiskoparna av 

Trier här. År 1689 förstördes 
borgen av franska trupper, 

men återuppbyggdes senare 
i nygotisk stil och försetts 
med 1800-talsinredning.







Kopior av 1500-talsrustningar och ett dryckeshorn ingår i 
vapenrummets inredning.



Riddarsalen är borgens största rum, med bronsfigur som bordsdekoration 
och en kopia av Tizians tavla Danae och Eros.





Från borgen har man denna utsikt över Cochem och Mosel.



Vid Moseldalen finns gott om vandringsleder. En av de vi använde oss 
av leder till borgen Eltz, som ligger ett par mil nordost om Cochem.



Burg Eltz är 850 år gammal och ägs fortfarande efter 30 generationer av släkten Eltz.





Nedanför det väldiga fortet Ehrenbreitstein vid Koblenz slutar Mosel och uppgår i Rehn. 
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