
Lokal Ekonomisk Analys – ett verktyg för utveckling

..guldpärlan i silverbygden!
MÖKLINTA



Snabbfakta om LEA-området
Område: 3,81 inv/km2. 
Medelålder: 45,9 år 
Området har 1221 invånare, 
632 män och 589 kvinnor
 
Området har en avstannad men stabil  
befolkningsutveckling. Under de senaste 
10 åren har den ökat med 9 personer. 
Varav 7 kvinnor och 2 män.
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Inledning - LEA 

LEA-gruppen
Vi som ingått i arbetsgruppen heter:
Mona Bodin
Gunnar Larsson
Kerstin Liljegren
Ingemar Klintemyr
Sara Kjellerhag
Sonia Nilsdotter
Kenneth Friberg
Bengt Svensson
Lennart Bonnevier

En lokalekonomisk analys (LEA) är en en 
slags marknadsundersökning där lokal-
befolkningen själva, med hjälp av sta-
tistik frå SCB kartlägger resurserna i sin 
bygd. När vi sitter tillsammans och går 
igenom vad vi har och hur vi skulle vilja 
att det var i vår bygd väcks samarbets-
vilja, kreativitet och vilja att utveckla. Det 
har inte varit tyst på våra möten. Ideer 
och beskrivningar haglar mellan oss. Vi 
känner oss lite stoltare för varje möte. 

Visste du att
… det det finns mer 

än 300 företag 
och föreningar 

i Möklinta?

Service i Möklinta!
Möklinta är numer en församling, socken eller kommundel. Vilken beskrivning 
som passar läsaren bäst. Den tillhör Sala kommun och har grundläggande 
serviceinrättningar som skola och förskola, butik och restaurang, kyrkor, 
räddningskår och bensinmack. Men Möklinta har mycket mer och är mycket 
mera. Möklinta veckan som just nu sover sin törnrosasömn, har satt Möklinta på 
kartan i modern tid, vida känt långt ut i landet. Med en vedtrave på 17,7 m satte 
man världsrekord med högsta trave så uppfann man även Ko-bingon. 

LEA-området  
och processen
Vi har avgränsat området  
till de tidigare kommun- 
gränserna och har även tagit  
med Rosshyttan i området.  
Det började med att Coompanion 
Mälardalen kallade representanter 
för föreningarna i Möklinta till en rad 
möten där man berättade vad LEA 
gick ut på och tog fram statistik. Så 
smått började skrivarbetet ta form. 
När en arbetsgrupp helt bestående 
av Möklinta-folk tog över började mer 
texter och arbete ta fart. Oavsett i vil-
ken del av arbetet som någon deltagit 
i så har det varit ett viktigt led i att dra 
arbetet vidare och få andra att känna 
att vi är starka tillsammans.

Välkommen till vårt Möklinta!
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Möklintas historia 
Namnet ”Möklinta”

Socknens namn kommer av sjön ”Mykeln 
– Mökkeln” nuvarande Storsjön. En direkt 
översättning av namnet är, sluttningarna 
vid sjön Mökkeln. Möklinta omnämns 
första gången i skrift i ett pergamentbrev 
år 1258. Socknen delas på mitten av den 
stora rullstensåsen som går från söder 
till norr, en gren av Badelundaåsen, i 
Möklinta kallad Fornebyåsen. Den var 
socknens första vägförbindelse med söd-
ra Dalarna. 

De första fasta boplatserna låg utefter 
åsen, ett högt läge, där närheten till 
fiskevatten och jaktmark gjorde att de 
första stenåldersmänniskorna fann plat-
sen tilltalande. Bebyggelsen under den 
äldre stenåldern var av naturliga skäl en 
utpräglad strand- och kustbebyggelse. 
De första människorna som bosatte sig 
i Möklinta kom från Krylboområdet. Ett 
flertal stenåldersboplatser har påträffats 
i Möklinta.

De första till namnet kända personerna 
i Möklinta möter vi i runristningarna. På 
Fornebyåsen stod förr en runsten, en 
del av den har flyttats till Hembygdsgår-
den, och på den står ”Torfast reste …. ”. 
Den andra runstenen finns efter vägen 
till Österbännbäck och den berättar att, 
” Holger lät göra bron efter sin frände 
Ödgöt och efter Uinut sin son …”. Runste-
narna är från Vikingatid, 800 – 1050 e Kr.

Vid den tiden bildades de första byarna, 
Forneby, Hammarby, Gammelby, efter-
leden i bynamnen har betydelsen gård 
– boplats. Efterhand ökade antalet byar 
till 54. Antalet gårdar i varje by variera-
de från 4 till 21. Forneby var socknens 
centrum till omkr. 1500-talet. Där låg då 

vårat första kapell med gravplats, läns-
mansboställe, gästgiveri och skjutshåll. 
När nuvarande kyrkan byggdes i slutet 
av 1400-talet förflyttades centrumplatsen 
dit med kyrkan, kyrkvallen och socken-
stugan som naturliga samlingsplatser. 
I början av 1900-talet var Forneby en av 
Mellansveriges tätats bebyggda lands-
vägssträckor och en av Västmanlands 
största byar. Anledningen till att Forneby 
inte fortsatte att utvecklas, var den stora 
bristen på bebyggelsebar mark. Åsen var 
på båda sidor omgiven av vatten. 

En mörk tid 

En mörk tid i Möklintas historia var tiden 
när Sala silververk expanderade, 1500 – 
talet och fram till 1800 – talets slut. För 
att driva vattenpumpar, vattenhjul och 
silverhyttan behövdes stora mängder 
vatten. Silverhyttans vattensystem bild-
ades. Sjöar uppdämdes, kanaler grävdes, 
utlopp spärrades och vattnet leddes in 
till silverhyttan, som då låg på nuvarande 
Granngårdens plats. Nästan alla sjöar i 
socknen var involverade i vattensyste-
met. Sjön Hallarens naturliga utlopp till 
Dalälven avstängdes med en stor damm-
vall. Man byggde Kölfors damm, ca 4,9 m 
hög, ca 72 m bred och vattnet leddes in 
till silverhyttan. 

Hallaren nådde ända upp till byarna, Vi-
gelsbo, Hillersbo och Österbo. Det blev 
en av Västmanlands största sjöar!   Stora 
arealer åker och äng låg under vatten. 
Totalt omkr. 4 245 ha! Ingen ersättning 
utgick och socknens jordbruk och djur-
skötsel var i det närmaste helt utslaget. 
Silvret var viktigare än åker och äng! 
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Första kolmilan vid Gammelgården, 1990

August Eriksson Nässelbo vid kolarkojan

Sixten Larsson Nässelbo med häst och kolstig

Möklinta sn, ”Uppklädda framför kameran”. 
Två flickor med hattar. C:a 1900.

Möklinta sn, Sunnankil. Familj och besökare framför bostadshusen. C:a 1910.
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Möklinta sn, Sala. ”Olles i Boda”. Man stående med 
cykel framför bostaden. C:a 1910.

Vad levde de av! 

Skatterna skulle betalas som vanligt! Skogen som gav kol och ved blev räddningen för 
dem som hade skog att avverka. Det kolades stora mängder kolmilor. Möklinta kall-
lades förr ”Kolmilornas socken”. Kol och ved skulle levereras till silververket istället för 
kontanta pengar i skatt! Storsjön har sänkts två gånger, år 1888 och 1931. Totalt sänk-
tes vattenytan med 1,5 m!  Silverhyttans hela vattensystem torrlades år 1899-1905.  
Folkmängden var som störst i slutet av 1800-talet, med 2 771 invånare, fördelat på 
613 hushåll.  

Möklinta hembygdsgård
Möklinta Hembygdsförening bildades 1919. På hembygdgården finns en stor samling 
av jord- och skogsbruksredskap och verktyg, redskap från hushåll, hantverk m.m.  
På logen kan man se en del av föremålen försedda med förklarande texter. 

Den ditflyttade logen blev en mycket fin samlingslokal där vi har visat filmer,  
gudstjänster, sillfester, berättarkvällar, fotoutställningar m.m.

Under åren har många byavandringar, kyrkogårdsvandringar, guidade bussresor i 
socknen, studiecirklar i bygdeforskning, filmvisningar. berättarkvällar, besök vid  
fornminnen,  Hembygdsdagar, Nationaldagar, Möklintaveckor, ägt rum.  
Bårstugan och Soldattorpet är autentiska byggnader med inventarier.

Möklinta sn, Sala. Man och kvinna med tre pojkar utanför 
bostaden. Bredvid står en äldre kvinna. Början av 1900-talet.

Möklinta traktor- och nostalgimuseum
En av Möklintas stora stoltheter är det museum som Per-Arne Lindberg har satt ihop 
på sin gård i Nässelbo. Det heter Möklinta traktor- och nostalgimuseum. Det är verk-
ligen vad det är. Ett stort antal veterantraktorer, maskiner och redskap för jord- och 
skogsbruk, samt en stor motorsågssamling. Försäljning av textil hemslöjd. Länge kan 
man gå i de gamla gårdsbyggnaderna och se hur en affär eller bensinmack kunde se 
ut, back in the days. Det mesta är annars relaterat till landsbygden och ju längre tid 
man tillbringar där ju mer upptäcker man. Samlingen är rent fantastisk. Den blir inte 
mindre av de kakor och godsaker som är virkade och stickade så att de ser realistiska ut.
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På väg till källdrickning i Nässelbo, 2004



9Möklinta sn, Sala. Man och kvinna med tre pojkar utanför 
bostaden. Bredvid står en äldre kvinna. Början av 1900-talet.

Svenska Kyrkan i Möklinta
Miniorerna och juniorerna är vår verksamhet för barn. Vi träffas en gång i veckan, 
efter skolan. Vi leker, pysslar och har samling. Juniorerna får mellis hos oss som vi 
äter tillsammans. Möklinta barnkör och juniorkör sjunger många glada och svängiga 
låtar, ibland med rörelser. En del traditionella sånger och en del nyare och moderna-
re sånger. Ungefär en gång i månaden medverkar vi i olika gudstjänster i pastoratets 
kyrkor och ibland sätter vi upp musikaler och gör annat skoj!
Ungefär en gång i månaden, anordnas soppa med program i Möklintagården. 
Möklinta kyrkliga syförening Träffas onsdagar en gång i månaden kl 13.00-15.00 i 
Dahlgrenrummet. Möklinta vuxenkör består av ett härligt gäng kvinnor och män i 
åldrarna 22-85 år som sjunger en salig blandning av visa, folkmusik, gospel, traditio-
nell körmusik, pop och lite rock! Vi medverkar på olika gudstjänster i kyrkorna i Sala 
pastorat, främst i Möklinta kyrka.
www.svenskakyrkan.se/sala  

Missionskyrkan Möklinta
Möklinta missionsförsamling finns i Missionskyrkan i Hammarby och har funnits se-
dan 1870-talet. Församlingen har varit till glädje för många under dessa år och är det 
än idag. Där inbjuder vi till gudstjänster, samtalsträffar, konserter och gemenskap. Vi 
tillhör numera Equmeniakyrkan Sverige och ungdomsarbetet (Equmenia) är en viktig 
del av vår verksamhet. Vill du veta mera se vår hemsida: 
www.möklintamissionskyrka.se 

Equmenia i Möklinta
Equmenia i Möklinta, består främst av scoutverksamhet. För barn och ungdomar 
från årskurs 4. Vi träffas på onsdagar i och vid Missionskyrkan, Hammarby. Vi håller 
på med klassisk scouting som lär oss om friluftsliv, lär oss elda, gör praktiska saker 
tillsammans mm. Mer information finns på vår hemsida: 
www.möklintamissionskyrka.se

Betaniaförsamlingen i Möklinta
Frikyrkoförsamlingen i Möklinta som heter Betaniaförsamlingen är ett levande bevis 
på att Gud älskar Möklinta. Den första Betania startade 20 mars 1918 och från 1924 
byggde man den första delen av Betaniahuset. Församlingen var levande. Kapellet 
invigdes 1946 och församlingen lär ha haft 90 medlemmar 1950. Utöver att vi mis-
sionerar bjuder vi varje fredag på soppa i kapellet 19.00 och har gudstjänst klockan 
20.00.  På söndagar jämna veckor har vi gudstjänst klockan 11.00, i de flesta fall ock-
så med söndagsskola för barnen. Vill du komma och dela gemenskap med oss eller 
veta mer om kristen tro? Mer information finns på vår hemsida: 
www.betaniaforsamlingen.se 

Våra kyrkor
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Företag i vår bygd!
Exempel på företag i bygden

■  EHL- Prolist  
EHL Prolist med 20-talet anställda är Möklintas största privata arbetsgivare. De är en 
ganska nyetablerad grossist inom trälister som ökar sin omsättning i rekordfart. 

■  Solkraft direkt
Med skenande priser på energi har ett Möklintaföretag tagit chansen att satsa på 
sol-el. Det är SolkraftDirekt som vi ser uppe på våra uthustak. Kommer deras satning 
på att göra Möklinta till den solpanels-tätaste orten att lyckas? 
■  Paula Lindgren - Hunting Jewelery
Allt började av en slump och med en 9mm patron. En kväll hemma vid köksbordet gjorde 
Paula ett smycke till sig själv av en tomhylsa. Vad hon inte visste då var att snart skulle 
jägare världen över älska och bära hennes smycken.

■  Andersson och Lindholm
En aningen ovanlig hobby för far och son att utöva i fullt dagsljus är drivandet av en 
spritfabrik, men det är precis vad pappa Andersson och sonen Lindblom i Andersson och 
Lindblom, sysslar med. Så nu är inte Norrvad enbart en by och en Pizza, det är sprit också.

■  Billmans skogsentreprenad
I Västervad finns Billmans skogsentreprenad. Med x anställda har de verkstad, 
skogs- och entreprenadmaskiner och dessutom kör maskiner till och från arbetsplat-
ser med sin maskintrailer.

■  Gidlunds förlag
Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut 
ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora.  Förlaget finns naturligtvis i Möklinta.

■  Wienbergs tyger
Älskar du tyger av hög kvalité ? Weinberg Ab i Möklinta, har varit aktivt som Grossist sedan 
1936. Under alla år deras policy varit att ge bra service och jobba med tyger av hög kvalitet! 

■  Nässelbo bygg
Nässelbo bygg är en byggfirma som erbjuder kundanpassade produkter med tradi-
tionell byggnadsteknik. De tillverkar från träd till färdig byggnad. 

■  Daniel Kilgren
Daniel Kihlgren är den yngsta bonden i Möklinta. Han driver en gård med biffkor och 
kör vallmaskiner på entreprenad.

■  Tomas och Helen Larsson 
De driver en större fårgård med ca 400 tackor. Till sin hjälp har de vallhundar och 
också uppfödning av vallande Border Collies i Rögrinds kennel.
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EHL Prolist, Möklintas största arbetsgivare med över 20 st anställda,
  dess VD Maria Vestergaard här längst fram till höger

Nässelbo Bygg, ett ungt byggföretag 
med innehavaren Gustav Andersson

Solkraft direkt

Gidlunds förlag

 Paula Lindgren - Hunting Jewelery

Tomas och Helen Larssons  
fårgård i Östervad
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Fler arbetsplatser vi har i bygden
■ Skolan
■ Brandkåren
■ Kommunens hemtjänst

Boenden:
■ B&B - Kjell Snellman uthyres
Hyr ut stugor vid Klövsjön.

■ B&B - Rensmur 
Rensmurs B&B För den som söker ett alldeles speciellt boende i lantlig och oge-
nerad miljö, mitt bland hästar, kor och får men ändå fullt modernt. 

■ B&B - Norrängens Alpacka

■ Hyrstugor vid Hovnäs färja
Hyrstugor vid Dalälven. Färjan NEDA ägs av Avesta kommun och sjösattes 1953. 
Den drivs av intresseföreningen Trelänsleden.

Utbildning:
■ Kyrkskolan,  
■ Förskola, Saltkråkan 
■ Kyrkskolans förskola

Infrastruktur:
■ Buss 63 till Bråddbo/Sala 
■ Buss 64 till Rosshyttan/Saladamm/Sala
■ Hovnäs färja ”Neda”
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Kyrkskolan, låg-och mellan-
stadie, samt fritids.

En av Kjell Snellmans stugor

Från Möklinta har vi fria bussresor till tätorten Sala.

Norrängens Alpacka under vintertid.

Uthyrningsbåtar vi Hovnäs Färja

Rensmurs B&B Hovnäs färja
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Möklinta har en egen bensinmack.

■ Affär och pizzeria
■ Bensinmack
■ Gårdsbutik med kött, honung och fårskinn
■ Gårdsbutik med westerntema
■ Garnaffär (Rosshyttan)
■ Tillverkning av läder (Rosshyttan)
■ Distriktssköterska
■ Gammelgård Möklinta Hembygdsgård
■ Åsvallen - fotbollsplan
■ Skidbacke med elljusspår, ”Äventyrsbacken” 
■ Hällsjöbadet
■ Möklinta kyrka, Möklinta församling - Equmenia - missionskyrkan, Betania församling
■ Traktor & nostalgimuseum
■ Hovnäs färja ”Neda”
■ Boule-bana
■ Ett flertal massörer
■ Friluftsgudstjänster
■ Ekumeniska pilgrimsvandringar
■ Gammelby skola, Prästgården och Hembygdsgården
■ Mosta berg - utkiktorn
■ Julmarknader
■ Stigar- kyrkstigen m.fl.
■ Sjöar med grillmöjlighet
■ Fiskevårdsföreningar som säljer fiskekort

Kultur, fritid och föreningsliv
■ Möklinta PRO
■ Davidsgården, välgörenhet - insamling och loppis
■ Föreningen Möklintagården - bygdegården
■ Möklinta Hembygdsförening
■ Möklinta LRF-avdelning
■ Möklinta Kennelklubben
■ Equmenia Möklinta Scouter
■ Möklinta IF (fotboll)
■ Möklinta - Barn och föräldraförening
■ Jaktlag och vägföreningar, skjutbanor
■ Byarådet i Rosshyttan, Hyttruin, brännboll och boule
■ Vävstugan Skyttelligan

Det finns ett mycket stort utbud av verksamheter, tjänster och 
aktiviteter i  Möklinta. Saknar du något?

Det här har vi i vår bygd idag!

Hällsjöbadet är kommunens näst största badanläggning, nyanlagda bryggor och hopptorn fick badet för ett par år sedan.

Julmarknad i Möklintagården är Tradition!

14
Gammelgården Möklinta Hembygdsgård
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Våra lokala resurser
Samhället Möklinta, Framme i Möklinta som man säger här, har kommunalt vatten 
och avlopp. Kommunen har även lite fastigheter som hyrs ut som hyresrättslägenhe-
ter. Allt fler skaffar egen elproduktion genom solpaneler, kanske är vi på väg att bli 
den solpanels tätaste landsbygden i Sverige? Det finns mycket skog och många som 
tillverkar ved till försäljning. Eftersom många bor i lantbruksfastigeter och enskilda 
fastigheter i landsbygd är en stor andel av vattenförsörjningen från enskilda brunnar 
och avloppsanläggningar. Naturresurser finns det i massor. Badplatser och fiske-
vatten, skogar med svamp och bär, fina cykelvägar och ett rikt djur och fågelliv. Älg, 
rådjur, varg, lodjur, räv, bäver och många andra vilda däggdjur kan man se här.

Befolkningsutveckling och försörjning
Enligt statistiken är folkmängden i Möklinta ganska stabil över tiden. Helt utan bak-
omliggande statistiska fakta tycks det som att det är vanligt att männen bor kvar och 
kvinnorna flyttar in. Eller så hittar Möklintaborna varandra. 
Bland de aktiva föreningarna är de mer mansdominerande vanligast, med jakt, vägar 
och jordbruk som intresse. Vävstugan Skytteligan är väl undantaget som bekräftar 
regeln. Kanske är de också männen som är företagare i långt högre utsträckning, 
även om den största arbetsgivaren, kommunen, nog har flest kvinnor anställda.

Företagande
Vi har listat några av alla 300 företag i Möklinta på en tidigare sida. Det här är 
verkligen en företagsam bygd. De störta delen av företagen finns i skogs-och jord-
brukssektorn, men det finns även flera som sysslar med virke och byggverksamhet. 
Speciellt roligt, kan man tycka, är att det finns ett företag som tillverkar smycken och 
ett förlag. Kommer Möklinta att bli självförsörjande på el? Ja det är i alla fall ett mål 
som säljaren och montören av solfångare har satt upp.

Förvärvsarbetande
Vad jobbar då vi Möklintabor med? De fem viktigaste yrkes sektorerna är byggverk-
samhet, Jordbruk, handel, vård- och omsorg samt företagstjänster. Det speglar till en 
del de företag och kommunala tjänster som finns i Möklinta och många arbetar på 
hemmaplan. Andra viktiga sektorer för förvärvsarbete är utbildning, transport och 
tillverkning. Det är vanligt att Möklintaborna pendlar till sina jobb. Det finns gratis 
busstrafik till och från Sala. För jobb i Avesta och Västerås krävs att du åker bil eller 
byter till tåg eller ny buss i Sala. Med tåg från Sala är det även enkelt att pendla till 
Uppsala och Stockholm.

Befolkning 2019

Födelsenetto

Befolkningsförändring 2019

Befolkningsutveckling under 10 år 
(2011-2020)

Kolmila, Möklinta kallas för Kolmilans socken. 
På bild: Mats Abrahamsson



 

Möklinta -jordbruk
Fler betande djur, 
färre odlingar...
Där Mälardalens slättbygder slutar i 
Sala kommun, tar Möklinta över. Här är 
det övervägande skog med åkerlappar 
emellan. I norr delas det av av Dalälvens 
älvlandskap. En stor andel av de som bor 
i Möklinta äger skog och jordbruksmark. 
Det finns hela 154 företag i Möklinta 
som är verksamma inom jord och skog. 

Det odlas en del spannmål men marker-
na är mycket passande för betande djur. 
Den siste mjölkbonden som levererade 
mjölk till mejeri har slutat och istället 
är det en majoritet av mindre köttbe-
sättningar med en del inslag av fjällkor. 
En gård föder upp kvigor till en större 
mjölkgård på annan ort. Det finns även 
ett antal fårgårdar med inriktning på 
kött. En större besättning är på väg att 
växa fram. Småskalig köttproduktion 
passar bra här med närhet till hela fyra 
småskaliga slakterier. Även om de ligger 
strax utanför Möklintas område och 
heller inte i samma kommun. 

Tyvärr så finns det jordbruksmark som 
inte brukas. Om du åker genom land-
skapet här kan du på en del håll se mark 
som står för fäfot, som det sades förr 

i tiden. Så här finns utrymme för mer 
lantbrukande. Flera producerar grovfo-
der som hö, hösilage och ensilage för 
försäljning. Även maskinstationer med 
till exempel vallmaskiner är vanliga men 
kanske framförallt finns maskinföretag 
inom skog. 

Delar av Möklinta ingår i en biosfär som 
kallas  ”Älvlandskapet Nedre Dalälven”. 
De beskriver området så här: ”Över-
gångszonen mellan älven och skogen 
har historiskt präglats av regelbundet 
översvämmade älvängar som användes 
till slåtter och bete. Älvängarna utgjor-
de en ovärderlig resurs för de boende 
i området och skapade förutsättningar 
för hög biologisk mångfald. Idag har det 
traditionella brukandet av älvängarna 
upphört och det tidigare öppna landska-
pet har vuxit igen eller är på väg att växa 
igen, vilket har lett till en förlust av bio-
logisk mångfald och ekosystemtjänster 
så som vattenreglering, produktion av 
djurfoder och rekreationsmöjligheter.”

- Möklintas yngsta bonde, Daniel Kihlgren 30 år, här tillsammans med sin sambo Madelene Bjurbäck

Damerna i Lassas, som är den enda gårdsbutiken i socknen. 
Säljer egenproducerat kött, korv, honung, mm.18 19



- Möklintas yngsta bonde, Daniel Kihlgren 30 år, biffkor

Damerna i Lassas, som är den enda gårdsbutiken i socknen. 
Säljer egenproducerat kött, korv, honung, mm.

 

En varierad landsbygd
Sjöar, solel och sprit
Precis som man kallar Finland för de tusen 
sjöarnas land skulle man kunna kalla 
Möklinta för sjörikt. Området runt Dalälven 
avgränsar Möklinta från Dalarna och 
Uppland i norr. Gränsen till Gästrikland 
är bara kilometer bort. Tre större sjöar, 
Hallaren, Storsjön och Storljusen är klara 
landmärken i Landskapet och omtyckta 
för rekreation. Den stora pärlan när det 
gäller badvatten är Hällsjön, kanske kom-
munens bästa? Men de allra flesta sjöar-
na behöver du promenadkängorna eller 
cykeln för att kunna nå. Gorgen, Alken, 
Stora Målsjön, Mårtsbosjön, Lilljusen, 
Gammelbysjön, Acksjön, Stensjön, Vall-
sjön och många fler. Vid flera av dessa 
kan du slå dig ner, ta fram matsäckskor-
gen och känna att civilisationen är långt 
bort och du är bara här och nu. 

En av Möklintas sjöar är konstgjord, 
uppdämd, för att förse Silvergruvan med 
vatten. I Storljusen finns stubbarna kvar 
under ytan efter att man byggt vallar för 
att vattnet inte skulle rinna någon annan 
väg än mot gruvan. På vintern när sjön 
var frusen sågade man av alla träd. En 
annan liten ”vattenpärla” i vårt avgränsa-
de område är den lilla dammen i Rosshyt-
tan vid hyttruinen. Köp en pizza i Möklin-
ta och åk och ät den där, vid det porlande 
vattenfallet och den lilla ankhyddan ute i 
dammen

Kanske är de också männen som är före-
tagare i långt högre utsträckning, även 
om den största arbetsgivaren, kommu-
nen, nog har flest kvinnor anställda. Den 
största privata arbetsgivaren, EHL Prolist 
med 20-talet anställda har dock en kvin-
na som företagsledare. Med skenande 
priser på energi har ett Möklintaföretag 
tagit chansen att satsa på solel. Det är 
SolkraftDirekt som vi ser uppe på våra 
uthustak. En aningen ovanlig hobby för 
far och son att utöva i fullt dagsljus är 
drivandet av en spritfabrik, men det är 
precis vad pappa Andersson och sonen 
Lindblom sysslar med. Så nu är inte 
Norrvad enbart en by och ett namn på en 
pizza, det är också en spritsort. (Norrvad 
Vodka)

Vid en slingrande grusväg inne i skogen 
kan du plötsligen vara omringad av troll. 
Vi tänker inte berätta var. Det får vara 
varje upptäckares hemlighet. Men där är 
de, med egna postlådor och klädstreck. 

 

Den s.k. spritfabriken ”Andersson & Lindblom”, 
med på bild är Magnus Andersson.20 21



 

Möklinta -
världskänt i hela Sverige 
Bygdegården, loppis 
och vedtraven
Precis som Möklintas bönder på 50-talet 
gick samman och skänkte byggmaterial 
och byggde den stora bygdegården mitt 
i hjärtat av Möklinta så gick man ihop på 
90-talet och skapade Möklinta-veckan.

Bygdegården inrymmer än idag fyra 
möteslokaler för mindre samlingar, en 
stor sal för fester och sammankomster 
en stort välutrustat kök samt tre-fyra 
lokaler för föreningar eller företag att 
långtidshyra. Det finns omklädningsrum 
och bastu. Delvis behöver bygdegården 
en ny storsamling för att göra den mo-
dern i 2020-talsstil.

På Möklintaveckan byggdes världens 
högsta vedstapel. (17,72 m) År. Man 
bildade föreningen VM travarna. Det var 
även de som startade kobingon. En hage 
delades i 324 delar där man kunde satsa 
pengar på var kon i hagen först skulle baj-
sa. Begreppet blev känt i hela Sverige. Det 
höjdes röster för att det var oetiskt och det 
gjordes försök att stoppa att människor 
tittade på en ko som skulle bajsa. 

VM travarna startade loppisverksamhet 
i en butiksbyggnad i Möklinta där man 
samlade och fortfarande samlar, pengar 
till hjälparbete i Baltikum. Loppisen har 
öppet två dagar i veckan och fungerar 
också som träffpunkt för bilentusiatser. 
Vedstapeln var den högsta som byggts i 
sitt slag.

-  Möklintas bygdegård

- PRO anordnar dans på bygdegården

Litteratur från Möklinta:
Möklinta förr och nu 
Gunnar Larsson, 2013. Eget förlag. Hallvigs Reklam AB, Morgongåva. Antal sidor, 412. 
Pris 320 kr. Försäljningsställen som ovan.  Sala och VM-Travarna i Möklinta.

Guide över kulturhistoriska gravvårdar på Möklinta kyrkogård
Gunnar Larsson, 2015. 32 sidor. Gratis. Finns i Möklinta kyrka.

Byarna vid sjön, ett stycke Möklintahistoria
Ingemar Pettersson, 2007. Books on Demand. 350 sidor. Pris 450 kr. Försäljningsställen,  
Ewerlöfs, Sala och författaren, 0224/81017. Boken beskriver byarna runt Västra Hallaren.

En bok om Möklinta socken
Gunnar Larsson, 1998. Eget förlag. Hallvigs Reklam AB. Morgongåva. Antal sidor, 561. Pris 340 kr. 
Försäljningsställen: Författaren, gunnar.moklinta@telia.com 070/3025345, Ewerlöfs,

-  Världens högsta vedstapel22 23
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Vår framtid och vision
LEA projektet började med en inspirationsföreläsning av Emil och Anders från Coom-
panion. De berättade om alla pengar som gick att söka för att driva utvecklingsprojekt 
på platser som Möklinta.  Många var också de idéer som dök upp bland åhörarna. Nu i 
slutet av projektet ser vi stora möjligheter att få pengar till projekt som ortsborna vill ha. Visste du att...

Ko-bingo uppfanns 
i Möklinta 1990?

24

Terese, Johanna och Briam, Möklintas förskola  ”Saltkråkan” 

•  Utveckla en cykelkarta för att alla ska hitta alla guldgruvor i Möklinta på cykel. 

•  Natur finns i överflöd i Möklinta. Många av oss som bor här gör det till stor del för just 
den. För att vi och besökare här ska kunna få ut ännu mer av naturen efterfrågar vi företag 
i besöksnäringen. Tillsammans med dem kan vi invånare och markägare ordna vandrings- 
och cykelleder. Grillplatser vid sjöar är också efterfrågat. 

•  Badet vid Hällsjön är mycket uppskattat och har blivit mer besökt sedan LRF tagit över 
skötseln. Kanske skulle ett Leader-projekt eller liknande utveckla badplatsen vidare. Kiosk, 
hopptorn, längre strand, båtnedfart står på önskelistan.

•  Kanske vill någon röja sly i skog och mark med getter och andra vill ha röjt? 

•  Anlägga en pilgrimsled genom möklinta.

•  Ett levande centrum med en dagligvaruaffär med utlämning från systembolaget och med 
lokalt producerad mat, restaurang med rättigheter, bageri med fik och andra butiker är 
efterfrågat. Lokalerna finns och till viss del även servicen men vi vill ha människor som vill 
förankra sig lokalt för att leda dem. 

•  Utveckla en knutpunkt för hantverk och anordna hantverks och konstutställningar.

•  Vi vill att kommunen tar ansvar för att det finns en fungerande vårdcentral/sjuksköterska på 
plats, regelbundet i byn. Även vägar behöver skötas bättre i vår kommundel.

•  Fotbollsföreningen har återupptagit sin verksamhet. Något som innan var mycket efter-
frågat. Även plats och verksamhet för annan idrott efterfrågas.

•  Möklinta kennelklubb, som är mycket aktiva med kurser och träffar, söker tillsammans 
med bygdens alla hundägare efter någonstans att leka, rasta och träna hundar.

•  Det finns ett stort engagemang för bilar i bygden, med regelbundna träffar. Även bilburna 
ungdomar skulle behöva ha en plats att samlas på.

•  I slutskedet av skrivandet har ett samarbete mellan föreningar inletts med ett möte för att 
genomföra den årliga julfesten. Tanken är att samarbetet ska inbegripa alla föreningar som 
är intresserade och deras traditionella arrangemang och kanske nya, eller nygamla…

•  Även lekparken, eller en ytterligare lekpark skulle kunna utvecklas och få mer att göra även 
för lite äldre barn. Även det skulle kunna göras som ett projekt där man får pengar för varje 
timme som projektdeltagarna jobbar. Pengar som kan gå till att köpa utrustning till parken. 
Linbana, kinagunga, rutschbana, balanshinder och hinderbana föreslås. Det är även viktigt att 
tänka på barn med funktionshinder med till exempel rullstolsgunga och upphöjd sandlåda.

•  Det har kommit förslag på samarbeten runt jordbruk och försäljning av gårdens pro-
dukter som till exempel kött. Kanske att sälja under gemensamt namn: Möklinta kött. Man 
skulle kunna ha träffar där man kan diskutera olika typer av samarbeten och utveckling av 
jordbruksföretagen. Lokalt producerade grönsaker saknas också i Möklinta. Kanske kan 
intresserade gå ihop runt odlingar så att man kan hjälpas åt med vattning och rensning. 

•  Det finns obrukad mark i Möklinta, kanske det även där med samarbeten och idésamtal kan 
komma på utvecklingsmöjligheter? Sambrukande med nötkreatur och del av utedrifts program-
met? Sambrukande av grönsaker. Odling av fruktträd och bärbuskar? Nya odlingsmetoder.

Förklaring:
Grönt  = Mindre insatser som går att genomföra inom 1-3 år
Gult  = Större insatser, med externa aktörer som går att genomföra på 1-3 år
Rött  = Större processer och långsiktiga ambitioner som kräver finansiering,   
    samverkan med externa aktörer samt en bred uppslutning från bygden.



 

Text och foto: Kenneth Friberg, Mona Bodin, Gunnar Larsson,

Foto: s/v: August Östlund /Västmanlands läns museum (från ca 1910) 

Grafisk form: Emil Atak, Coompanion Mälardalen

Foldern har tagits fram genom projektet ”Lokal ekonomi och service på landsbygden”, 

även kallat, ”LEA-Lyftet”, som har det övergripande projektmålet är att påvisa hållbara 

utvecklingsmöjligheter och utmaningar i den lokala ekonomin, stärka samhörigheten 

och skapa gemensam målbild för landsbygdens olika orter med huvudsakligt fokus på 

handel och kommersiell service. 

 Perssons Hästkrafter, ett unikt företag 
som erbjuder hästskjuts och rundturer

I Möklinta socken är alla jägare, gammal som ung, man 
eller kvinna - alla har jägarexamen och jagar.
På bild Daniel Kihlgren som just skjutit en räv på sina ägor

FOTO Friberg, hur många landsbygdssocknar har 
en egen professionell fotograf?26 27

Vad  tycker våra 
ungdomar?

En grupp ungdomar i scouterna har 
varit med och tyckt till om Möklinta. 
De gillar verkligen att fotbollsverksamhet 
har kommit igång igen, efter att till och 
med fotbollsplanen varit helt igenväxt. 
De sa med bestämdhet att den måste 
skötas bättre. Nu när de går i en tem-
porär skola på hockeyrinken så vill de 
även förvissa sig om att få tillbaka en 
rink när den nya skolan är klar. 

”Det allra bästa med 
Möklinta är att det mesta 
finns här, samtidigt som det 
inte är så stort. Badplatsen 
vid Hällsjön har superfint 
vatten!”

Det här vill vi ska bli bättre:
Skolan måste bli bättre än den vi hade. 
Även lekparken, som är bra, vill vi ska 
bli ännu bättre, särskilt för lite större 
barn. Badplatsen kan utvecklas och ha 
mer grejer. Gratis glass i butiken vore 
inte så dumt! Vi är glada för att vi har 
en butik men det borde ha ett större 
utbud och vara lite modernare. 
Så säger ungdomarna...
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Vi har presenterat en bråkdel av det som Möklinta har att erbjuda i den här foldern. 

Det viktigaste, tycker vi i gruppen som har satt samman den, är att det blir ännu mer i  
framtiden. Flera företag, mer aktivitet i alla föreningar, mer samarbeten mellan föreningar 

och mellan företagare. Kanske en knutpunkt för alla hantverkare och matintresserade.  
Kanske orkar vi driva kampen för bättre service; butiker, bussar, kaféer, vårdinrättning och mer.  

Håll utkik i våra sociala medier!

Gunnar Larsson, vår historiker


