
Fredagen den 24 oktober 2008 Kv 22

Den som åker riksväg 90 
mellan Junsele och Åsele 
passerar en stor sjö som bre-
der ut sig på ömse sidor om 
Ångermanland–Lapplands-
gränsen. Sjön fanns inte för 
bortåt 40 år sen. Det är Häll-
bymagasinet som tillkom när 
Hällby kraftverk byggdes. 
För det ändamålet avfolka-
des en by som ännu i början 
av 1960-talet hade omkring 
30 invånare, och byn lades 
under vatten.

Även om husen fått stå 
kvar skulle de inte ha synts 
sen den enorma dämningen 
på 20 meter var genomförd. 
Gulsele AB som byggde Häll-
by kraftverk någon mil upp-
ströms sin kraftstation i Gul-
sele, fick tillstånd att utföra 
anläggningen i Hällby redan 
1960, men det dröjde tiotalet 
år innan den stod klar.

Resignerad
stämning

Jag besökte Hällby ett par 
gånger på 1960-talet. Redan 
1962 hade nog de flesta ac-
cepterat att byn skulle för-
svinna. Gulselebolaget hade 
då löst in fastigheterna. Stäm-
ningen bland byborna kan 
beskrivas som resignerad.

Hildur Johansson var vid 
den här tiden 65 år och ma-
ken Jonas var 74. De hade 24 
år tidigare köpt en tämligen 
vanvårdad gård i Hällby, 
som man rustade upp, och 
myrmark odlades, så att går-
den kunde föda tre kor, en 
häst och ett antal småkrea-
tur. Vid inlösen betalade bo-
laget 55 000 kronor. Inte ens 
på 1960-talet var det ett be-
lopp att skaffa sig ett bär-
kraftigt jordbruk för, och ma-
karna Johansson ansåg sig 
för gamla att starta på nytt.

– Vi vet inte var vi ska bo-
sätta oss, sa fru Johansson. 
Man känner sig så främman-
de överallt. Vi hade tänkt oss 
att stanna i Hällby till död-
dagar. Nu får vi en slant och 
får ge oss av. Men vi har ju 
vetat länge att kraftverket 
skulle byggas. När vi för tio 
år sen skulle söka bidrag för 
att dra in vattenledning, sa 
man från kommunen att rätt 
snart skulle vi ha mer vatten 
i Hällby än vi kunde göra av 
med.

Hela livet i Hällby
70-årige Edvard Hansson 

hade bott i Hällby hela sitt 
liv, och hade varit anställd 
hos Ångermanälvens flott-
ningsförening i 45 år, men 
måste lämna jobbet efter en 
skada i arbetet. Han skulle 
lossa en bröt, när flottarha-
ken slant, och Hansson slog 
sig illa i benet. Han brydde 
sig inte om att söka läkare, 
men året efter blev smärtor-
na för svåra. Det visade sig 
att benet fått ett brott vid 
olyckan. Det var för sent att 
åtgärda skadan trots flera 
lasarettsvistelser.

Edvard Hansson hade som 
svårt invalidiserad bara folk-
pensionen att leva av, och 

betalningen från kraftverks-
bolaget som ersättning för 
den överdämda fastigheten 
var 24 000 kronor. Det var 
ovisst om en överklagan 
skulle ge högre ersättning.

– Vet inte var jag ska få ny 
bostad, sa Hansson. Det 
känns i alla fall svårt att 
lämna byn där man är född.

En by med 200-åriga anor
Hällby hade börjat odlas 

upp ett par hundra år innan 
den dränktes. Det var bönder 
från Hälla i grannsocknen 
Åsele norr om länsgränsen 
som odlade korn och byggde 
kornlador här. Sen gjorde ett 
skogsbolag på 1800-talet ett 
klassiskt så kallat klipp när 
man köpte byn med tillhö-
rande skog för tusen riksda-
ler.

Så småningom växte byns 
befolkning. 1962 var det tret-
tio personer, men bara ett 

par år tidigare hade man va-
rit fyrtio.

Hällby var ingen avsidesby 
som stannat i utvecklingen. 
Elljus fick man 1947, och TV 
som vid den här tiden var en 
nymodighet fanns i sju av de 
åtta hushållen. Vägen Jun-
sele–Åsele gick ju genom 
byn, med två bussförbindel-
ser dagligen, och fem bilar 
fanns i Hällby. En finsk fem-
barnsfamilj hade bott i byn 
ett par år, så det var inte ba-
ra pensionärer som levde här 
inför den slutliga avveckling-
en.

En lanthandlare
härdade ut

Thea Näslund drev en lant-
handel i Hällby sen 1951. 
Hon var född i byn, och till-
sammans med maken Bror 
som jobbade åt vägförvalt-
ningen hade hon bott här sen 
1947. Fru Näslund konstate-

rade att man hade rätt att bo 
kvar tills damm och kraft-
verk byggts. Under bygg-
nadstiden räknade hon med 
ett bra resultat för affären.

Det sa hon också vid mitt 
besök i Hällby 1968, strax 
innan anläggningsarbetet 
kom igång på allvar. Då var 
makarna Näslund de sista 
kvarvarande invånarna i 
byn. De sista grannarna ha-
de flyttat den gångna hösten.

Thea Näslund tog med 
jämnmod att man skulle flyt-
ta så småningom, och fram-
höll bara att man inte kun-
nat göra några reparationer 
och förbättringar av nämn-
värt slag under de bortåt 15 
år som kraftbolagets bygg-
planer varit kända. Det var 
ju inte lönt att kosta på så-
dant som skulle rivas.

Hällby blev ett i en rad av 
kraftverk i dåvarande Junse-
le kommun, det artonde och 

sista stora kraftverksbygget 
i Ångermanälven.

Var blev Hällby-
borna av?

Thea och Bror Näslund lär 
ha bosatt sig i Långsele. De 
övriga bybornas öde är mig 
obekant. Numera är natur-
ligtvis de flesta av byns sista 
invånare döda – annars skul-
le ju de som jag talade med 
på 1960-talet vara 100 till 
120 år...

Några ättlingar till Hällbys 
bybor torde ändå finnas 
kvar, kanske också en och 
annan med egna minnen 
från tiden när människor 
bodde här innan vattenmas-
sorna bildade det 40 kvadrat-
kilometer vida Hällbymaga-
sinet.

Ska man med facit i hand 
säga något beskäftigt om by-
ars öden i våra inlandskom-
muner får det väl bli att 
många små orter avfolkats 
även utan tjugo meter djupa 
”konstgjorda” sjöar.
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Hällby offrades för vattenkraften 

Thea och Bror Näslund drev affär i Hällby till dess saga var all. De blev de sista invånarna i byn.

Hildur Johansson och maken 
Jonas fick ge sig av från sin 
gård i Hällby när byn lades un-
der vatten. 

Edvard Hansson arbetade som 
flottare hos Ångermanälvens 
flottningsförening i 45 år. Han 
föddes i Hällby och levde där 
fram till dämningen. Vattnet som översvämmade Hällby skulle gå över taknocken på den här uthusbyggnaden.


