Martins lada
– rena lantidyllen
Ett gammalt häststall
och militärförråd, fullt
med bråte. Det hindrade inte Martin Wentzel
från att skriva på köpekontraktet och sätta
igång att renovera.
Två år senare har ”Diseröds
lada” blivit hans lantliga
drömbostad och kursgård.

– Det är många häromkring som följt
mitt lagårdsprojekt och uppmuntrat
det. I folkmun kallar man det numera
”Diseröds lada”, säger Martin Wentzel.
Diseröd är en liten by i Romelanda,
strax utanför Kungälv. Det var hit Martin Wentzel begav sig och fick syn på
sin framtida drömbostad: en förfallen
ladugård som sedan 1950-talet tjänat
som häststall, militärdepå och prylförråd för en ideell förening, i nämnd
kronologisk ordning.

–

Ombyggt. Martin Wentzels bostad, populärt kallad ”Diseröds lada”,
är resultatet av två år renoveringsarbeten. Den gamla ladan har blivit ett
modernt hem med rymlig balkong och mycket ljusinsläpp från gavelfönstrena.
Men idag arbetar han som föreläsare
och bedriver kurser i självutveckling. I
mitten av 1980-talet råkade han ut för
en allvarlig trafikolycka som förändrade hans liv. Hans upplevelser från
olyckan använder han som verktyg för
att hjälpa människor som har det svårt,
berättar han.

DET VAR FULLT MED GAMMALT BRÅTE,

både invändigt och på utsidan. Men
det var inte bråten jag såg utan snarare
timmerstockarna och den genuina
lantmiljön som fortfarande satt kvar i
väggar och tak.
Martin Wentzel hade bott på en hästgård tidigare och haft en arbetsplats
med timmerbjälkar i taket. De fina
minnena och tanken på att bygga en
bostad och kursgård fick honom att
tacka ja till tomten.
– Jag var inte rädd för att sätta igång
med mina ombyggnadsplaner. Innerst
inne visste jag att det skulle gå bra,
även om det skulle krävas mycket
jobb.
Martin har varit slöjdlärare, så snickerikunskapen har han haft med sig.

KURSVERKSAMHETEN är för närvarande
förlagd till ladans bottenvåning, närmare bestämt det tidigare häststallet.
Det enda som återstår från det forna
stallet – med spiltor, foderbord och
gödselrännor – är de grova bärlinorna
som följer takbalken i mitten av lokalen.
– Jag ville behålla de kraftiga bärlinorna och de råa ytorna härinne, säger
Martin Wentzel.
Han berättar att renoveringsarbetet
var krävande. Först skulle all förrådsbråte slängas ut. Sedan skulle golvet
med gödselrännor och murat foderbord tas bort och avjämnas.
– Betonggolvet måste primas noggrant lager för lager innan flytspack-

let till sist läggs på. Om man slarvar
med det så är det stor risk att golvet
i efterhand börjar spricka, tipsar han.
Intill rummet finns ett förråd med en
kraftig ståldörr som han låtit behålla.
– Man kan anta att militären använde det som förvaringsutrymme för
något slags säkerhetsutrustning. Det
kan passa bra för mina ”värdesaker”
också!
MARTIN WENTZEL ANLITADE EN ARKITEKT

för att göra grundritningen, men har
på egen hand planerat och lett byggnationen. Det fysiska arbetet var han
dock tvungen få hjälp med.
– Jag har en skada som gör att jag inte
kan arbeta så mycket. Men mina söner
har hjälpt mig hela tiden och så har jag
haft en grupp unga snickarpraktikanter på plats. Utan deras insats hade inte
ladan blivit verklighet!
Ladans ingrodda eternittak ställde
gruppen inför en verklig utmaning,
berättar han. Först behövde taket skrapas bit för bit och sedan rengöras med
högtryckstvätt från en skylift.

– Det var mitt i vintern och noll grader när vi satte igång att blåsa taket.
Vattnet i högtryckstryckssprutan var
80-90 grader varmt för att rengöringen
skulle bli effektiv. När vi blåste bildades det en rök som spred sig över hela
byn. Grannarna trodde att det brann!
Takrenoveringen var dock inte slut
efter det.
– Eternittaket var fullt med småhål
som vi omsorgsfullt fick täta med kemisk metall.
DET UTVÄNDIGA ARBETET har varit omfat-

tande. Förutom takrenoveringen har
fasadpanelen bytts ut, impregnerats
med linolja och terpentin och sedan
sprutats med traditionell faluröd
färg.
– Impregneringen är väldigt viktig
för hållbarheten, tipsar Martin. Snåla
inte med linoljan utan dränk in träet
rejält!
Gavlarna pryds av nymonterade
vindskivor och för att öka ljusinsläppet har nya energieffektiva fönster
satts in.

Takrenovering. Det gamla eternittaket skrapades och spolades med högtrycksspruta. ”Ångan från det varma vattnet ﬁck
grannarna att tro att det brann!”, berättar Martin Wentzel.
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