Uppe på den

forna höskullen

Gott om utrymme. Halva ladan återstår att
renovera och ﬁxa till. En författarlya och föreläsningssal ingår i Martins Wentzels framtidsplaner.

ska det bli en författarlya

Ladan värms med bergvärme från två
hål på 175 meters djup. I samband med
borrningen för energi och dricksvatten
dränerades hela gårdsplanen, berättar
han.
– Det var rena sankmarken härute
med meterhög vass. Men själva ladan
har klarat sig från fukten. Den står, tack
och lov, på stadig sandmoränjord.
INNE I LADAN HAR MARTIN WENTZEL BYGGT

en övervåning som tjänar som lagom
stort bostadsutrymme för honom
och de tre barnen. Stilen är robust
och lantlig med massivt furugolv och
norrlandsfuru i väggpanelen. I bostaden finns en ny bärkonstruktion med
sparrar sammansatta med blixthak
och infällningar: en exakt efterlikning
av de ursprungliga bjälkarna längs ytterväggarna.

–

JAG ÄLSKAR DEN RUSTIKA STILEN, rena
ytor och några enstaka allmogesaker som dekoration, säger han och
plockar fram en gammal kaffekvarn
ur hyllan.
– Visst gillar jag att gå runt på loppmarknader. Men jag köper knappt
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någonting, jag vill inte
ha en massa prylar i
onödan.
F O R T F A R A N D E Å T E RSTÅR EN DEL ATT GÖRA

i hans lada. Det finns
ett stort outnyttjat lagårdsutrymme bredvid bostadsdelen som
väntar på att rustas
upp. Här kan man idag
gå runt och lyssna på
vinden som väser genom väggspringorna.
Det är 11 meter till tak
och uppe på den forna
höskullen har Martin
Wentzel samlat ihop fönster och brädor
för kommande projekt.
– Häruppe tänkte jag ha min egen
författarlya. Jag har många bokprojekt
på gång. Men vi får se vad som kommer
först, böckerna eller byggjobbet?
Text: Lars Bärtås
Mer information om Martin Wentzels
laduprojekt kommer att läggas upp på
hans hemsida: www.martinwentzel.se.

Rustik inredning och lantlig stil präglar bostadsutrymmet inne i ladan. Den ”gamla” bärkonstruktionen med sparrar är i själva verket helt ny!
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