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Det tog nästan två år att förvandla 
den gamla ladan i Diseröd utan-
för Kungälv till ett hem på 300 

kvadratmeter. Framöver ska 
delar av bostaden användas 

för kursverksamhet och 
dessutom ska den byg-

gas till ytterligare. Det 
blir steg två i bygg-

projektet. Martin 
Wentzel och hans 
två söner bor i 
det nya hemmet.

– Jag älskar 
det här stället 
som är fullt av 
ren energi. Det 
har bara varit 

goda männis-
kor och djur här, 

säger Martin och 
tänker på alla som 
genom åren verkat 
på gården.

I byn kallas Martin för ”Gubben i ladan”. 
Det är ett ovanligt husbygge, omtalat i trak-
ten. Under ombyggnaden fi ck Martin hjälp av 
byggelever från en gymnasieskola i Kungälv. 
Det bidrog till att hålla kostnaderna nere till-
sammans med mycket eget arbete och hjälp 
av sonen Jonathan.

Flera vill köpa huset
Martin Wentzel har redan fått bud på många 
miljoner kronor för den exklusiva ”ladan” med 
tillhörande tomt på några tusen kvadratmeter. 
Men Martin säljer inte eftersom det handlar 
om ett livsprojekt som varit både jätteroligt 
och jättejobbigt. 

Att komma in i huvudentrén och tänka 
tillbaka på hur det såg ut från början är en 
sällsam upplevelse.

– Här stod korna uppbundna. Senare blev 
det häststall, berättar Martin och pekar ut 
var foderbord och gödselränna fanns. 

Han var angelägen om att bevara den gam-
la stilen. Martin menar att de nya delarna av 
ladan tar åt sig de gamla delarnas energier 

som återberättar vad de varit med om – och 
det är husets själ. De goda energierna kommer 
från forna tiders människor, kreatur och hö.

I entrén fi nns en del av de faluröda träd-
plankor som ursprungligen klädde utsidan 
av ladan. Även många bjälkar har bevarats. 
Men det har också varit nödvändigt att ”fus-
ka” genom att bygga nytt enligt gamla meto-
der. För att det nya ska smälta ihop med det 
gamla har nya stockar legat ute i minst ett år 
för att åldras och blekas av väder och vind. 

En stolt byggherre
Martin Wentzel är stolt över sitt bygge och 
nu står Diseröds lada där som ett bevis på 
vad det kan bli av en gammal byggnad. 

Varför ska man bygga om rivfärdiga bygg-
nader när det är enklare att bygga nytt?

– För att gamla byggnader har en själ och 
en atmosfär som saknas i nya hus. Det är 
som natt och dag. Men det måste fi nnas en 
bra stomme, ett skelett att bygga vidare på. 
Annars blir det för jobbigt.

Tidigare bodde Martin Wentzel på en 
annan gård utanför Kungälv. Där fanns ock-
så en lada och där föddes idén om att skapa 
ett hem i en sådan byggnad. När Martin såg 
Diseröds lada första gången 2004 visste han 
direkt att det var där han ville bo. 

Vad har projektet betytt för dig?
– Jag har förverkligat en livsdröm som 

blev det roligaste och mest fascinerande och 
utvecklande jag gjort i livet.  ■
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Martin Wentzel byggde om en lada och ett 
kostall – och fi ck sin drömbostad. 

– Gamla byggnader har en atmosfär som 
saknas i nya hus, säger ”Gubben i ladan”.
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Martin Wentzel är stolt 
ägare till Diseröds 
nyrenoverade lada och 
han älskar sitt nya hem.



 37LAND 06/09 •

■ I Sunnanå hamn i Mellerud 
i Dalsland finns 48 sjöbodar som 
används som fritidshus uppförda på 
sex pontoner. Sjöbodarna är i två plan 
med 18 kvadratmeter på varje. Altan 
och båtplats hör till och de boende har 
sjöarrende med kommunen. 

■ På Stenbrogårdens camping 
i Helsingborg i Skåne bor Levi Hansson 
sedan 12 år tillbaka i två arbetarbodar 
som han inrett och sammanfogat i vin-
kel. Bodarna är på vardera 24 kvm och 

har kök, vardagsrum, kontor, toalett och 
badrum. Eget vatten, avlopp och el hör 
till. Uteplatsen är blomsterprydd. Bodar-
na står på hjul.
■ I Tofta utanför Kungälv i Bohuslän 
byggdes ett brännvinsbryggeri om till 
bostad för 20 år sedan. Numera fun-
gerar det som restaurang.
■ Andra udda boenden är bland 
annat ombyggda stationshus, kyrkor och 
missionshus, möllor och vattentorn. Det 
finns också permanentboende i husvagn. 
Vanligast är då att man stannar på en 
campingplats året runt.
■ För den som önskar udda 
semesterboende finns en guidebok 
med tips – Udda bon: Annorlunda 
hotell i Sverige av Hanna Felixon och 
Sanna de Mander (Klister förlag).

Var nära att förolyckas
Namn: Martin Wentzel.
Ålder: 51 år.
Bor: I Diseröds lada utanför Kungälv. 
Familj: Barnen Jonathan, 19, Mathilda, 17, Oscar, 15.
Aktuell: Byggde om en lada till bostad och kursgård. 
Föreläser och håller kurser i andlig utveckling och i 
konsten att må bra.
Övrigt: Martin blev trafikskadad 1986 och var död-
förklarad i åtta minuter, men klarade sig efter en nära 
döden-upplevelse som förändrade hans liv. 
Mer information: www.martinwentzel.se

Martin Wentzel älskar att laga mat 
och har ett toppmodernt kök.

1 Gör en grovkalkyl om det är 
värt pengarna.

2 Räkna med att lägga ner myck-
et eget arbete.

3 Ha inte bråttom – och tänk ut 
detaljlösningar parallellt.

4 Bevara det gamla och återska-
pa den gamla känslan.

Ska du bygga om? 
– Tänk på detta!

Fler ovanliga
boenden

Bo fl ott 
nära 
båten.

Vardagsrummet är 2,85 meter i tak. 
Sparrarna, de fyrkantiga sågade 
stockarna i mitten, är nya och ska-
par en genuint gammal karaktär.

Entré från bottenvåningen 
med trappa upp till bosta-
den. Sittstenen till vänster 
om trappan är murad.

En typisk gammal 
uttjänt lada på landet – 
renoverad till stilig bostad.


