
Mosel turen med Grænseegnens Touring Club

 

13.05. – 17.5. 2015 

 

Onsdag den 13.05. kl. 8.00 mødte 13 MC fører op med og uden deres ledsager ved 

cafe Lyren.  Alle var vel tilpas og nysgerrigt på hvordan rejsen ville blive. Denne 

morgen var det koldt, blæsende, men solen var stået op allrede. Tegn på, at vi kom 

tørt afsted og det fine vejr blev bare ved med at blive tørt helt hen til vi kom hjem.  

 



Hele Moselturen var udarbejdet med en tidsplan. Hans S. planlagte turen til Cochem 

og hjemmeturen med mellemstops via koordinatorer ind i GPS, som vi alle har fået 

ved vores informationsmøde. Jeg fik tegnet to Mosel ture ind i Basecamp og det 

hvad der kunne ses på turen.  På vejen hen mod Mosel og hjem igen blev der kørt i 

små grupper 4 – 5 MC uden afsætning i ca. 10 minutters afstand. Vi mødtes alle 

sammen ved de pausesteder, som vi fik indlagt i vores GPS som koordinator. 

Fantastisk, så kunne vi tale og spise sammen undervejs. 

Vores Hotel Alt Warburg lå 491 km fra Lyren og vi tog 3 pauser. Turen derned kunne 

ikke laves bedre, det var så pragtfuld. Vi kørte af Motorvejen A7 ved Neumünster 

Syd, mod Lauenburg over Elben, retning Lüneburg til Celle og Hannover og så 

dukkede pludselig bjerge op ved horisonten. Hvor var det smukt at se på. Hans 

sagde ved det sidste stop, at hvis vil nå eftermiddagskaffe, så er det nu vi skulle 

afsted. Vi kom til den smukke gamle by Warburg til kaffe og øl- tid, som var godt 

fortjent. Det gamle bindingsværk Hotel lå centralt i byen, lige ved marked pladsen. 

Det er Erling som lige stikker næsen frem foran vinduet. Vi fik god aftensmad, som 

tog lang tid for os sultende biker. Warburg har deres egen bryggeriet, øllet er blevet 

smagt og godkendt.  

 

  

                         Warburg øl                                         Hotel Alt Warburg 

 



 

 

Efter en god søvn og morgenmad sad alle på deres mc’er kl. 8.30.  Forud lå der 265 

km til Cochem med en pause ved Siegen. Igen var vejret pragtfuld, vi kunne mærke 

solens varme, som gjorde os godt tilpas. Vi kørte på fine naturkønne veje, igennem 

mindre byer, ingen huller i afspalt, ingen sand eller ler på gaden. Rapsen, syrenerne 

og kastanjetræer var i fuld blomst, smukt at se og dufte på.  

Ved frokosttid fandt vi et godt sted, hvor vi kunne få lidt at spise og drikke i dejlig 

solskin.  

 



       

 

Om eftermiddagen ankom vi i Cochem. En by direkte ved Mosel med masser af liv! 

Nu var det Christi Himmelfarts dag og farsdag, alle havde fri og vil selvfølgeligt være 

ved vandet, ligesom os. Det er længe siden jeg har set en by eller også 

Moselområdet med så mange mc’er i forskellige versioner.  

Vores Hotel og Cochem har haft en super god beliggenhed for vores ture ved Mosel. 

Jeg takker vores Jønne for ideen, fordi han har lige været der for et halvt år siden og 

kunne anbefale Hotellet. 

Lidt senere om eftermiddagen kom de sidste 2 mc’er med passager. De kom direkte 

fra Lüneburg området. Nu var vi i fuldtal og kunne trave 5 minutter til vores 

bookede Restaurant ” Zur Weinhexe”. Vi blev placeret i vinkælderen, meget 

hyggeligt. Vi havde 2 fødselsår til bords. Dannebro tog Hans helt fra DK med og 

fødselsdagsangen blev høj sunget. Vi fik sponsoreret is med friske jordbær fra Jønne 

til fødselsdaggæsterne og fødselsår Dieter gav en omgang Jägermeister, alt var godt 

for vores maver. 

 



    

                               Cochem ved Mosel med borgen som vartegn  

 



 

 

Tak for is og snaps  

 

 

 

Efter en god nattesøvn og et lækkert morgenbuffet var vi klar og sad på vores mc kl. 

8.30, som var aftalt. Godt at vi var gode til at holde vores aftaler, fordi hele dagen 

var planlagt og vi skulle gerne holde på vores reservation til aftensmad hos ”Onkel 

Willi”. Planlagt var en tur på ca. 150 km op mod Koblenz langs Mosel og et stop ved 

Burg Eltz, som er et ”skal” når man har været ved Mosel og vi skulle også se ”Das 

deutsche Eck” hvor Mosel ender i Rinen.  

Vi aftalte at køre i 2 grupper, som gik fint hele vejen, ingen fotos fra stærkasserne og 

fotosøjlerne, som var flere af slagsen, hastighedsbegrænsninger hele vejen, men 

kørslen gik nok lidt for langsomt for nogen af os. 

Det var en dejlig oplevelse at køre i morgentime langs Mosel, igennem en fyr træ 

skov hvor en hjort stå lige der hvor vi alle skulle beundre den. Vi må nok give Hans S. 

ret i at det er de morgentimer, som er værdifulde . Vi kørte hårnål sving op mod 



borgen. Jeg selv prøvede det 1. gang med mc, måske nok lidt stiv i svingene, men jeg 

kom da godt rundt . Bedre forsigtig end aldrig mere! Der var mange skilte sad op 

langs vejen for motorcyklister…f.eks. ”At ile kan dræbe”. Der var et hav af racer 

motorcyklister undervejs, de er nok født med en mc, bare de overlever! Desværre, 

så jeg ikke Hans S. kørende i sine ynglings sving, jeg hørte det fra de andre at han 

nød dem helt for sig selv . 

     

Ankomst ved Burg Eltz                                    

 

Burg Eltz 



 

 

Turen gik videre i retning Koblenz, nu skulle vi se den fine statue fra Kaiser Wilhelm 

og hvor Moseln ender i Rinen. Forgæves ledte vi efter parkeringsmuligheder, men 

der var så meget folk, biler og motorcyklister, som søgte efter 

parkeringsmuligheder. Intet at gøre, vi var så mange at vi ikke fandt et lovelig sted at 

sætte mc af. Vi fik kun et lille kort kik over Rinen, vi besluttede at fortsætte vores tur 

mod hotellet. 

Denne aften var der plads reserveret ved ” Onkel Willi”, de fleste fik den hvide 

asparges med et eller andet lækkert kød, selfølgeligt skulle vi alle smage Mosel vin 

eller et koldt øl. Der blev snakket, hygget og grinet. Nogle gæster, som lige har sad 

sig et øjeblik, forsvandt pludselig í et helt andet hjørne.  Måske kunne de ikke høre 

sig selv ?  



 

Efter aftensmaden fik vi set Cochem by nigth. 

 

 

Anden Moseldag var turen planlagt til Trier på ca. 215 km. Denne gang fik Hans S. og 

mig aftalt at vi kører med afsætning og hele gruppen samlet. Nogle  af os valgte at 

blive i Cochem og udforskede byen lidt. Jeg valgte at køre som slutkører og Hans 

blev frontkører. Det gik rigtig fint, vi fik en kaffe og kage undervejs på et fint 

restaurant direkte ved Moseln, som Jønne opdagede. Han kom med et supergodt 



forslag, at han kender et meget flot udsigtspunkt ved Piesport. Jønne overtog 

frontkører pladsen og førte os igennem hårnål sving op til udsigtspunktet.  

 

 

 

Dansker… soweit das Auge reicht  

 

 

Jønne afprøver arbejdsstillinger, når vinen skal høstes og dyrkes. 



 

 

Vi kom frem til at vi var i 300 m højde 

 

Vi kørte bagefter Trier, en historisk by, fordi den har et meget berømt vartegn 

”Porta Nigra” oversat det sorte byport. Det stammer fra 180 efter christi. Det er en 

by med ca.107.000 indbygger plus turister, som også ville se Porta Nigra.  Målet var 

en parkeringsplads direkte ved siden af porten. Men i denne store lørdagstrafik med 

flere lysreguleringer, kunne vi ikke se hinanden og den afsatte mand, som var lidt 

langt væk på den anden gadeside var ikke blevet opdaget. 3 mc kørte forbi og jeg 

som slutkører så det i sidste sekund.  Jeg fik indhentet dem og vi kom tilbage til de 

andre, fik spist, kiggede rund i byen og nogle tog et lille turisttog igennem byen og 

fik fortalt noget om de seværdigheder omkring byen. 



 

Cæsar med sin gemal sender hilsen fra Porta Nigra 

 

Liebfrauen Kirche i Trier 

 



Efter denne fine besigtigelse af den gamle bydel gik det over motorvejene tilbage til 

Cochem. 

 

Vores sidste aften spiste vi i Ratskeller, som låg ved Rådhuspladsen, centralt i 

Cochem. 

 



Søndag morgen kl. 8.30 sad vi alle på vores motorcykler og kørte i vores små 

grupper over de store motorveje hjem til Danmark. 

 

Igen kørte vi med vores 4 koordinatorer til benzinstationer og tog små pauser. 

Vi fulgte hinanden igennem Elbtunnelen og hjem. De sidste 200km har været mere 

anstrengende, fordi der var vejarbejde og flere ulykker, hvor vi mere eller mindre 

stod i køen. Kun de modigste kørte igennem midterlinjen hjem. 

Godt vi kom alle sammen glad og tilfreds hjem fra en herlig 2000 km tur hen til 

Mosel området. 

Skønt har det været. 

Venlig hilsen fra 

Jessica og Hans 

 

 

 


