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”En seng for deg...”
Noen få mil vest av A7,
omtrent midt i Tyskland, ligger
Villa Löwenherz - godt gjemt i
en av landsbyen Lauenfördes
sidegater. Huset er praktfullt
og innenfor ﬁnner du det
som antagelig er Tysklands
”allerspesielleste” hotell - kun
for motorsyklister.

velstand. Har du noen gang sett bilder fra stedet,
vil du overraskes av at villaen faktisk har adresse
i en bygate. Det gjorde i hvert fall jeg. Lauenförde
er riktignok ingen stor by, men likevel... Stedet er
imponerende. Et velrestaurert herskapshus plassert
midt på en matchende, parklignende eiendom.
Er været bra, er parken en suveren plass for
middagskosen og en halvliter eller to i selskap med
gode mc-kollegaer fra nær sagt, alle Europas hjørner.
Vel innfor hoveddøren var det nesten så jeg så meg
omkring for å få øye på ridderen som burde stått lent

mot sverdet på trappeavsatsen. Det sier egentlig alt
om innsiden av Villa Lövenherz. Forskjellen ligger i
verktøykassen bak resepsjonsdisken. Den inneholder
akkurat den 14 mm leddnøkkelen du trenger for å
komme videre i morgen
Godfølelsen blir ikke mindre når du kommer opp
på rommet og oppdager at du bor i ”Norwegen”.
Tvers over gangen ligger Belgien og rommet inntil er
Niederlanden. Rommene har ikke nummer men navn
etter landene de besøkende motorsyklistene kommer
fra. Stedet har en velassortert bar, og ølet får du fra
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Er du en av dem som dundrer sydover gjennom
Tyskland på A7? Uten å se til høyre eller venstre, men
med blikket stivt festet på sol og blått Middelhav noen
mil lenger syd? Hvorfor gjør du det? Det er ikke på A7
det skjer – eller på en annen ﬁrefelts asfaltstripe for
den saks skyld. Det er ved siden av verden ligger. Der
er de ﬁneste veiene for oss på to hjul, og det er der de
gode overnattingsmulighetene ﬁnnes. Kort sagt; den
kriblende motorsykkel-opplevelsen.
Det ﬁnnes en del overnattingssteder forbeholdt
motorsykkelfellesskapet – og en av perlene er Villa
Lövenherz i Lauenförde. Dette er stedet som ikke
ligner noe annet vi motorsyklister er vant med; en
stolt patrisiervilla med et sus av fordums storhet og
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Etter en lang og varm dagsetappe smaker det godt med en ”utepils”.
Artikkelforfatteren (i midten) sammen med turkamerater fra Moss MCK.

Villa Löwenhertz
en ”ﬁresylindret Hondamotor”. I resten av baren, eller
”The Ranch”som den heter på Löwenherzsk, henger
dekorasjoner fra hele Europa. T-skjorter med sine
klubblogoer henger tett, og sikrer besøkende mot
hjemlengsel. Også for oss fra Norge.

Villaens historie
Ideen til å lage et hotell utelukkende for
motorsyklister i den gamle patrisiervillaen skriver seg
tilbake til 1975, da antallet motorsyklister i Europa var
betydelig mindre enn i dag. Tanken ble likevel satt ut
i livet. Dog med to mislykkede forsøk som i hovedsak
strandet på konsesjonsproblemer, før man kom i mål
ved tredje forsøk
Villa Løwenherz historie, fra den ble bygget i
1905, frem til motorsykkelhotellet var oppe og gikk
i 1978, er både dramatisk og spennende. Huset ble
bygget av familien Löwenherz, som takket være sin
herkomst fant å måtte rømme landet under Det Tredje
Riket. I årene som fulgte og under krigen huset Villa
Løwenherz Forbundet for Tyske Piker, og etter krigen
ble det brukt som tilﬂukt for ﬂyktninger. På det meste
ﬁkk 22 familier tak over hodet i den en gang så stolte
praktboligen, som igjen skiftet eier i 1962.
Den nye eieren lot huset stå tomt og ubrukt i 16 år,
noe som ikke gjorde bygningen spesielt godt. Det var
med andre ord et sterkt redusert byggverk ekteparet
Pirone overtok i 1978. Tidens tann og manglende
vedlikehold hadde ikke fart godt med huset, som
krevde betydelig innsats, både av tid og penger, for å
bringes tilbake til fordums prakt og standard.
Går man gjennom oppussingshistorien fra 1978 og
frem til 2002 vil man se at det mer eller mindre hvert
eneste år er gjennomført restaureringer, nyanlegg
eller utvidelser. Og det med en pietet og sans for
eiendommen slik den var, at den i dag fremstår som
et sted meget vel verdt et besøk - når man likevel er
på vei og har behov for et sted å tilbringe natten.

fenomenale motorsykkelveier og vakker natur. Det er
bare å ta for seg.
Velger du å bli noen dager på VillaLöwenherz vil du
ﬁnne at tyskerne vet hva de har. Hotellet har nemlig
karter utlagt og en lang rekke turforslag som virkelig
leder inn i herligheten - nok for en ukes opphold;
minst.

Dyrt??
Nei, det er ikke dyrt å bo på Villa Lövenherz. Ett
døgns opphold med mat og nok drikke tømmer ikke
lommeboken mer enn at møllen fortsatt vil trives. Jeg
betalte 38 euro for overnatting i god seng, middag,
frokost og ﬁre øl. Ellers bør man merke seg at alt
betales ved avreise. Ved ankomst får gjestene utlevert
et kort hvor alt som fortæres eller kjøpes blir påført.
Intet kort – ingen øl. Mist for all del ikke kortet. Da
står det bare igjen å ønske deg en riktig god tur...

Veien dit
Å ﬁnne frem til Lauenförde burde ikke være spesielt
vanskelig, selv om det tyske veinettet kan virke
skremmende omfattende på en som ikke har vært der
før. Lauenförde ligger i et område som er begrenset
av motorveiene A7, A44, A33 og A2. I Nord ligger
Hannover og i syd ligger Kassel. Enklest kommer du
dit ved å følge A7 til Nörten-Hardenberg noen mil
nord for Göttingen. Derfra går bundesstrasse B241
rett inn i byen via Uslar.
De beste veiene ﬁnner du om du tar av første
avkjøring etter Hannover Ost. Kjør inn mot byen
og følg skilting til Hameln, dere vet, byen med
rottefangeren. Veien heter B217. Derfra er det B83
mot Holzminden hvor du kan velge mellom B83 til
Beverungen som ligger vegg-i-vegg med Lauenförde,
eller følge den litt mindre L550. Det siste anbefales.
Egentlig spiller ikke veivalget så dramatisk stor
rolle, for hele dette området er godt forsynt med

Baren på Löwenhertz er tapetsert med klubbmerker og
T-skjorter fra hele Europa. Tappetårnet er en Honda-motor!
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