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Möklinta, Sundsbron 
 

 
Minnessten vid Sundsbron efter vägen mellan Sala och Möklinta via Saladamm. Text: 

 

H.v.y. 
------------- 

förr 
 

HALLAREN  
SÄNKTES 

1899-1905 
 

L.v.y 
------------- 

förr  
 

H.v.y. = högsta vattenyta, L.v.y. = lägsta vattnyta 

https://www.google.se/maps/place/60%C2%B003'00.4%22N+16%C2%B038'13.0%22E/@60.0501066,16.6356436,544m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d60.050105!4d16.6369455
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Olof Grau, Beskrifning över Wästmanland, 1754: 

Delar av sid 5: 

 

Delar av sid 44: 

 

 

Delar av sid 421-422: 
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Wikipedia: 

Hallaren har ursprungligen tidigare varit betydligt större. Under medeltiden låg sjöns yta, 3,5 

meter över dagens nivå. Gustav Vasa som önskade få tillgång till mer vatten vid Sala silvergruva 

men saknade vatten söder om Dalälvens vattendelare beslutade att höja vattennivån i Hallaren så 

att vatten från sjön Doften vid Dofte Grav kunde ledas över till Klasbomyran och därefter vidare in 

i Sagån och till Sala Damm. Genom vattenhöjningen kom sjöarna Hillersbosjön, Åboviken, Åskarn, 

Fröstbofjärden, Doften, Norra Hallaren och Villingen att inkorporeras i den nya sjön. I omgångar 

kom sedan sjöns vattennivå att ytterligare höjas fram till 1600-talet. 

Under 1800-talet minskade dock Sala silvergruvas betydelse och beroende av vattnet, samtidigt 

som intresset för att öka jordbruksarealen i Sverige ökade. 1868 skrevs en första motion i riksdagen 

om att få lov att riva dammarna. Processen gick dock långsamt och de kvarnägare som skulle 

förlora sina vattentillgångar skulle ersättas, först 1893 gav länsstyrelsen klartecken att riva 

dammarna som förändrade vattensystemet. Markägarna kring sjön ville dock gå längre och 1894 

bildades en förening för att helt torrlägga Klasbomyran, Hallaren och Sala damm. 1895-1898 

genomfördes uppmätningar och kartläggningar av området inför det planerade arbetet som 

startades 11 oktober 1899. 7 december 1899 öppnades dammen och avtappningen började. Arbetet 

fortsatte sedan med muddring av årännan genom det som tidigare varit Västra Hallaren och 

avslutades 1904, grävanden av anslutande kanaler fortsatte till 1905. Arbeten med att rensa 

tillflödet genom Hallarån har sedan återkommande fått genomföras. Genom sättningar i den 

tidigare sjöbottnen har som i många andra fall problem med vattensjuka områden återkommit. 

1955 gjordes en ansökan om att ytterligare få sänka Hallarens nivå. Vattennivån i Dalälven 

hindrade dock ytterligare sänkningar.  
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Från Björn Bellanders hemsida:  

 

 

 

https://www.bjorns-story.se/private/motorklubbhtm/MCHK/hyttor%20jarnbruk/Sala%20silvergruva_Gruvans%20vattensystem.htm

