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Att ta en tur med en flodbåt på Mosel är en skön upplevelse.

Hotel Bellevue i Traben-Trarbach är ett bra 
exempel på perfekt boende vid ett besök i 

Moseldalen. Foto: Henrik Moberger

Moseldalen slingrar sig fram som 
en gräns mellan två dagsetapper 
till vårt medelhav. Med drygt 600 
km till Koblenz från tyska Nord-
sjökusten känns det precis lagom 
att svänga in i dalen just där Mo-
sel avvattnas i Rhen. 

Floden som gav 
Riesling ett namn

Mosel slingrar sig fram i en 
djup dalsänka där vinran-
korna klättrar på de bran-

ta väggarna. Tyskland i ena änden 
och Frankrike i dalens andra ände. 
I mitten Luxemburg. De pittoreska 
städerna avlöser varandra och vägen 
går ömsom norr och ömsom söder om 
floden. 

Man delar utrymmet längs floden med 
en järnväg. Det kan redan nu vara 
dags att sätta upp ett varningens fing-
er. Vissa hotell tycks på bilderna ligga 
vid flodbanken, men mellan flod och 
hotell kan järnvägen finnas och upp-
levas som ganska störande. Inte bara 
nöjestrafik utan tunga godstranspor-
ter går också här.

Riesling och Mosel
Det framställs nästan bara vitt vin i 
Mosel, som också bär vinets namn. 
Druvan är Riesling och den är så do-
minant att Moselvin för de flesta inne-
bär Riesling. Vill man intellektuellt 
förkovra sig i vinets historia finns ett 
vinotek i Bernkastel-Kues. Där kan 
man också prova de flesta av Mosels 
viner. Men vi föredrar alltid att besö-
ka vingårdarna eller de specifika slot-
ten. 

Om vinintresset är stort, kan jag redan 
här flagga för källaren under centrala 
Trier. Det är den största vinkällare vi 
upplevt.

Utsikten från frukostrummet på Hotel Bellevue gör skäl för hotellets namn. 

Mosels druva, Riesling, finns att njuta i alla 
varianter, från sött till knastertorrt. Många kan 

också lagras länge, även om 2005:an kan ha 
gått ur tiden… Foto: Henrik Moberger 

Om man vill stanna en dag extra finns 
möjligheten att ta en båttur på floden. 
Cochem med ett ståtligt slott är basen 
för båtturerna. Här har vi övernattat 
för att uppleva Formel 1 på Nürburg- 
ring. Det blir en resa på 50 kilometer 
för att nå banan.

När man kör in i Mosel vid Koblenz 
och har ambitionen att köra hela vä-
gen till Metz i Frankrike, handlar det 
om en sträcka på 300 kilometer. Men 
den tar tid. Räkna med en dag, som 
kan avslutas med shopping i outlet-
meckat i Hauconcourt, avfart 35 på 
franska A31. 

Nedslag i dalen
Med lägre ambition än att köra hela 
dalen, kan man svänga upp från dalen 
eller ned i den vid Grevenmacher i Lux-
emburg. Eller några kilometer till och 
stanna till i Wasserbillig, där man tan-
kar Europas billigaste drivmedel. Men 
strunta i allt det andra som erbjuds på 
denna jättelika rastplats. Priserna lock-
ar men det är mest låg kvalitet.

Längs Mosel har vi flera smultron-
ställen. Vi tar dem inte i geografisk 
ordning. Trier, med omkring 100 000 
invånare, är en av Tysklands äldsta 
städer, enligt några källor till och med 
den äldsta. Den grundades av kejsare 
Augustus år 16 före Kristus. Den bom-
bades av både fransmän och britter 
under första världskriget, vilket givet-
vis präglar stadsbilden. Men träffbil-
den var tack och lov usel och staden 
innehåller många unika äldre byggna-
der, som inte förstördes. 

Nio världsarv
1986 blev nio olika byggnader i Tri-
er världsarv. Bland de mest kända är 
Svarta Porten och bron över Mosel. 
För att inte nämna Barbarabaden, 
som byggdes redan mellan 117 och 138 
efter Kristus. Det hade ursprungli-
gen tre avdelningar, kallbad, måttligt 
varmbad och varmbad.

Vill man påminnas om lite modernare 
historia, finns mitt i centrala staden 
ett museum i det hus där Karl Marx 
föddes. Han levde mellan 1818-1883 
och hans ekonomiska och filosofiska 
teorier har verkligen präglat modern 
politik.

Våra besök i Moseldalen har varit 
ganska frekventa. Hela dalen är en 
skönhetsupplevelse, möjligtvis med 
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värda att stanna på.

Tips: 

För att undvika den intensiva 
trafiken i och runt Hamburg, kan 
man om man kommer norrifrån 
från Kiel välja väg 404 och sedan 
A21 tills man korsar A1 vid 27b. 
Då fortsätter man på 404 mot 
Lauenburg och sedan Lüneburg. 
Från Puttgarden och Travemünde 
viker man av från A1 också vid 
korsning 27b och följer sedan 404. 
Söderifrån efter Münster tar man 
209 och följer anvisningen ovan, 
fast i motsatt riktning.

Om man, efter ett besök i dalen, 
vill ha en bättre startpunkt för 
sista etappen norrut, kan man från 
Trier ta väg nummer 51 till Bitburg 
och där ta in på Zum Simonbräu. 
Det ligger vid det gamla bryggeriet 
och man kan svalka sig med det 
välkända ölet, som beställs med 
sin välkända slogan Bitte ein Bit. 
Sedan fortsätter man norrut på en 
motortrafikled och lurar Autobahn 
på några mil.

undantag av Koblenz, som vi lätt kört 
förbi. Kanske för att längtan in i dal-
gången mellan de branta väggarna och 
den slingrande vägen varit för stark.

Belöningen ett glas Mosel
Traben-Trarbach tillhör, liksom Bern-
kastel-Kues, våra smultronställen. 
Här är det tätt mellan hotellen och en 
lätt vårkväll eller tidig höstkväll, är en 
promenad längs Mosel efter en dag i 
bilen svårt att mäta mot något annat. 
Att sedan äta en middag och till detta 
ett glas Mosel på någon av terrasser-
na medan man njuter av folklivet och 
de förbipasserande utflyktsbåtarna, 
känns som en belöning och ger en 
styrka att ta ännu en dag bakom rat-
ten.

Traben-Trarbach är omringat av en 
slinga av floden, nästan som om sta-

den ligger på en ö. Vi är halvvägs ge-
nom Moseldalen och att ta en över-
nattning här känns naturligt. Halva 
Mosel på kvällen och halva Mosel på 
dagen.

Att ta sig upp ur dalen när man är 
halvvägs, kan upplevas som en alp-
klättring. Från Traben-Trarbach till 
Wittlich är stighöjden 450 meter och 
det är brant.

Ett annat smultronställe är Greven-
macher, som ligger i Luxemburg. Sta-
den, som klättrar en bit upp på berget, 
ligger norr om floden. Det ger en un-
derbar kvällssol till middagen.

Från Metz finns tre alternativa vägar 
söderut. Räknat på slutmål Nice kör 
man A31, Route du Soleil, en sträcka 
på 918 kilometer. Eller så väljer man 
N57 och A9 från Nancy och kör 867 
kilometer till Nice. Detta är det mest 
långsamma alternativet. Räkna med 
tre timmar längre. Eller så väljer man 
A2/A10 och får en sträcka till Nice på 
922 kilometer. Tidsmässigt innebär 
det ungefär 10 timmars körning.

Den sistnämnda är definitivt vackrast 
med körning över alperna och genom 
Sankt Gotthardtunneln, sedan Milano 
och NICE!


