
Höladan 

För hundra år sedan var höladan odlingslandskapets vanligaste byggnad. Många lador fanns på 
strandängar, sjömader och myrmarker. Det dåvarande landskapet var betydligt mera öppet än 
dagens. I höladorna förvarades det slagna vinterfodret tills markerna bar för att frakta hem det på 
snön. Höskrindorna drogs fram av kraftiga ardennerhästar.  Dessa lador är sedan länge borta, rivna 
eller förfallna och glömda. Någon enstaka finns någorlunda bevarad, men tidens tand och bristande 
underhåll får även de sista att vackla. Här och där syns resterna av dessa ofta välbyggda stocklador. 
Det oundvikliga förfallet har jag förevigat på mina strövtåg i de forna slåttermarkerna. Det är som om 
de gamla byggnaderna försöker värja sig mot det oundvikliga, i sin övergivenhet.  

 

Ladan vid Trugsbobäcken 
En ganska välbevarad hölada finns invid igenväxta slåtterängar vid Trugsbobäcken.  I 
Naturskyddsföreningen har vi givit denna vackra hölada nya vindskivor, fästade med gamla smidda 
spikar. Ladan har ett flertalet intressanta lavar, exempelvis ärgspik.  Arterna berättar att både gran- 
och tallvirke använts. 

 
Hölada, Trugsbobäcken, 27/2 2013. Foto: Tom Sävström. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ladan vid Lönnbromossen 
En nybyggd lada pryder numera Naturklubbens slåtteräng vid Lönnbromossen.  En hedervärd insats 
av ett gäng medlemmar i klubben. 

 
Nyuppförd hölada, Lönnbromossen, 30/6 2013. Foto: Tom Sävström 

 

 

Ladan vid Brinken 
Faktiskt finns naturvärden på det gamla kvarvarande virket. På ladresterna vid Jobsbo växer 
gränsticka, hängticka och oljeporing. Det känns som om dessa arter ger ladan ett värdigt slut.  
 

 
Mellan Brinken och Jobsbo, 19/10 2012. Foto: Tom Sävström 

 

 



 

Ladan vid Björkudden 
Björkuddens ladrester göms i den uppväxande lövskogen med asp och björk. På virket växer 
hängticka. 

 
Snart ett minne blott. Hölada på Björkudden, norr Stora Nadden, 29/10 2006. Foto: Tom Sävström 

 

 

Ladan vid Gnien 
Raserad hölada i Brunnströmsviken. På karta från 1907 syns ett flertal lador på de öppna 
strandängarna vid Gnien. 

 
Raserad hölada, Brunnströmsviken, Gnien, 28/4 2005. Foto: Tom Sävström 

 



 

Ladan vid Kvarnfallet 
Förfallen hölada, f d slåttrad strandäng mot Kolbäcksån, so Kvarnfallet 

 
Förfallen hölada, f d slåttrad strandäng mot Kolbäcksån, so Kvarnfallet, 6/2 2013. Foto: Tom 
Sävström 


