
Esihistoriallisen ajan viimeisinä vuosisatoina Hallonbon seutu oli saamelaisten asuttama mutta 
Hallonbon perustaja on halpahalli Maxi Magasinetin perustaja Anders Brasa. Halpahalli valmistui 
vuonna 2001. Sen jälkeen seudulle alkoi kasvaa taloja kuin sieniä sateella.  
Vuonna 2016 Hallonbo sai kuntaoikeudet, jolloin Hallonbosta tuli Ruotsin kokeilukunta jossa kokeillaan 
erilaisia yhteiskuntamalleja kuten esimerkiksi olla ideaaliyhteiskunta toiminta- ja liikuntarajoitteisille.  
Heti kuntaoikeuksien saannin jälkeen Hallonbon alkoi todenteolla kasvaa ja sinne muutti paljon 
ihmisiä. Jopa laestadiolaiset haistoivat tämän mainion tunnelmallisen kaupungin ja perustivat sinne 
kokoustilansa.  
Hallonbon länsipuolella ovat paikat nimeltä Gotlernäs, Bergviken, Ärlans holmen… 
 
Liikemies Georg Mazzetti asuu Hallonbossa vuosina 2639 ja 2649. Niinpä hän päättää perustaa 
juhlapalatsin, jota hän tulee vuokraamaan juhlien pitopaikaksi.  
Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusluvan ja niin alettiin rakentaa valtavaa juhlapalatsia keskelle 
Hallonbäcken puroa, lähelle kaupunginperustajien kartanoita, joissa yhä asuu Brasan jälkeläisiä. 
Lähinnä puroa, mäenrinteessä, on Vivianneburgin kartano.  
Juhlapalatsi rakennetaan puron keskellä olevalle keinotekoiselle saarelle. Palatsin yli menee 
Borgarbron silta, joka tullaan uudelleen nimeämään Festpalatsbron sillaksi.  
 
 Kaupunginjohtaja Per Brasan ehdotuksesta kunnanrajojen muuttamista niin, että Hallonbosta tulisi 
laajempi. Kokonaisuutena rajanveto jäänee varsin epämääräiseksi ja synnyttää myöhemmin lukuisia 
rajariitoja naapurikuntien kanssa. Hallonbon luoteispuolelle syntyy pieni lähiö nimeltä Baldernäs, joka 
kuuluu osittain Hallonbon kuntaan. Rajalla on kaupunkien yhteinen lentokenttä. Baldernäsiin 
rakennetaan erikoinen videokirkko, jossa ikonien sijasta on kuvaruutuja elävine kuvineen.  
Per Brasa saa tahtonsa läpi ja lääninhallitus päättää liittää Baldernäs Hallonbon kuntaan.  
 
Georg Mazzettin juhlapalatsi valmistuu vuonna 2666. Palatsista tulee lähinnä rikkauden Folkets hus, 
jossa myös porvaripuolueet pitävät juhliaan sekä kokouksiaan.  
 
Per Brasa ehdottaa myös Pohjois-Ruotsin ensimmäisen yksityissairaalan rakentamista vaikkapa 
naapurikunta Häggenåsiin. Sinne ollaan myös suunnittelemassa supervankilaa. Vankeinhoitolaitoksen 
viereen voitaisiin rakentaa myös psykiatrisen sairaalan.  
 
Hallonbon väkiluku on 2650-luvulla vain 400 asukasta, ja taloja kaupungissa oli joitain kymmeniä. 
2690-luvulla koetun matalasuhdanteen jälkeen kaupungissa on enää vain puolensataa asukasta. 
 
2700-luku 
Kaupungin kasvu on 2700-luvun alussa hidasta, sillä kaupunki joutuu kokemaan mellakoita. Seutua 
koskettaa erityisesti ns. anarkistisodan nimellä tunnettu suuren Pohjolan kapinan sivutapahtuma 2712. 
Toden teolla kapinan jalkoihin Hallonbo joutuu vuonna 2716, jolloin äärivasemmisto- ja äärioikeisto 
aloittavat Hallonbon juhlapalatsin piirityksen 4000 henkilön voimalla. Parikuukautisen piirityksen 
jälkeen puolustajien on antauduttava. Maaliskuussa 2716 palatsi räjäytetään ja vangeiksi joutuneet 
puolustajat kuten poliisi sekä vapaaehtoisia kuntalaisia joutuu anarkistien keskitysleirille.  
Ryöstettyyn ja tuhottuun kaupunkiin ei jää paljoakaan asukasta. Vähitellen kuitenkin jostain ilmaantuu 
uusia ihmisiä, jotka säilyttävät kapinan kurimuksessa henkensä. Tulijat rakentavat vähitellen uudelleen 
tuhotut talot ja elämä elpyy pian entiselleen. Jäljelle jääneet paikalliset asukkaat hakevat juhlapalatsin 
kiviä talojen peruskiviksi, kunnes rauniot suojellaan, sillä suunnitellaan juhlapalatsin uudelleen 
rakentamista.  
 
2800-luku 
Hallonbo pysyy kuitenkin pitkälle 2800-luvulle asti vähäpätöisenä kaupunkipahana. Sen olojen 
kurjuuden joutuu omakohtaisesti kokemaan myös Hallonbon alkutalvesta 2833 piirilääkäriksi saapunut 
Elias Ekrot. Tuolloin seudulla riehuu ankara Sars ja Ebola sekä oksennustautiepidemia. Nuori 
piirilääkäri joutuu heti ensi töikseen taistelemaan ankarasti kulkutauteja vastaan. Hän sairastuu myös 
itse, mutta vahvakuntoisena selviää ja keskittyy erään Ruotsin suomalaisjätkän kertomusten 
kokoamiseen. Jätkä asui kauan sitten Länsi-Ruotsissa mutta Elias päättää koota netistä hänen 
kertomukset talteen ja koota ne lukulaitteisiin.  
28. helmikuuta 2835 Elias Ekrot julkaisee lukulaitekirjansa, jossa on Ruotsinsuomalaisjätkän 
kertomukset, joita Elias on hieman parannellut. 
 
 



Moottoritie etelästä valmistuu 2825. Matkantekoa harvaanasutulla seudulla vaikeuttavat monet 
vesistöjen ylitykset, laajat suot ja mäet. Oman lukunsa muodostivat Storsjön järven piraatit,  
”Testikkelin veljekset”, 2800-luvun puolivälissä. Jotkut luulevat näitä moderneja piraatteja Storsjön 
järven hirviöksi mutta ne ovatkin kaksijalkaisia hirviö mulkeroita.  
 
Hallonbo joutuu ankarasti kärsimään myös 2867–2868 suurten lamavuosien koettelemuksissa. 
Kaupungin asukasluku jopa vähenee tuntuvasti ihmisten muuttaessa etelään. Mutta elämä elpyy 
vähitellen ja vuosisadan lopulla kaupungissa on jo yli 1 200 asukasta. 
Hallonbo saa huomattavan osan tuloistaan elektroniikkateollisuudesta, sillä siellä on koko ajan ollut 
pienimuotoinen elektroniikkatehdas joka valmistaa Hallonbon matkailutoimistolle ilmaisjakelulukulaite-
esitteitä. 2800-luvun viimeisellä neljänneksellä tuhansia lukulaitteita alettaan viedä muihin 
kaupunkeihin kun ensin huomataan niiden korkean tason. Hallonbon lukulaitteet kuluttavat vähän 
virtaa ja toimivat valonvoimalla.  
 
Hallonbon kaupungintaloa laajennetaan vuonna 2831. Rakennusta ei laajenneta sivuille päin vaan 
korkeuteen ja alaspäin. Pian kaupungintalosta tulee Pohjois-Jämtlannin korkeimpia rakennuksia.  
 
2900-luku 
Opettajaseminaari, nykyinen Luulajan yliopiston Hallonbon yliopistokeskus, perustetaan vuonna 2900. 
Jo Per Brasan aikaan toimii Hallonbossa yksityiskoulu, Hallonbon yhteiskoulu, Porvari- ja peruskoulu, 
aloittaa 2895. Nimi muuttuu vuonna 2906 lyseoksi. Hallonbon lyseo (osoite Olof Palmes gatan 1) toimii 
peruskouluna, lukiokoulutus annetaan Hallonbon lukiossa (osoite Berggatan 1). Henkinen elämä elpyy 
muutenkin: 2899 Hallonbossa alkaa ilmestyä uutislukulaitelehti, joka korvaa paperilehden. Lukulaite 
valmistetaan paikallisesti Tihisnäsin lukulaitetehtaalla. Lukulaitejulkaisun toimittajana ahkeroi seudun 
todellinen puuhamies, Karl Brasa. Vuosina 2904–2906 lukulaitteen toimittajana työskentelee maisteri 
Ingvar Calamnius, vuodesta 2906 lähtien Giantson. Parin vuoden ajan hän piti kaupungin rikkaita 
pelossa räväköillä kirjoituksillaan. Samoihin aikoihin murrettiin vihdoin Hallonbon kehitystä alati 
jäytänyt eristyneisyys, kun huippunopea luotijuna alkoi liikennöidä vuonna 2904 Östersundin ja 
Storumanin välillä. Totta kai luotijuna pysähtyy Hallonbon asemalla. Betonisiltoja pitkin kulkeva juna 
vähensi roimasti autoliikennettä, sillä junassa on aina mukava matkustaa varsinkin kun matka taittuu 
nopeasti. Oli suururakka rakentaa junaratasillat entisten kiskojen tilalle ja se tuli hyvin kalliiksi mutta 
uskotaan vahvasti, että luotijunasta tulee oikea rahasampo. Junaratasillan ali menee autoteitä, 
pyöräteitä sekä puistoja.  
 
Vuonna 2907 perustetaan Hallonbo elektronik Aktiebolaget kunnostamaan rikkinäistä elektroniikkaa ja 
sitten myy lukulaite- ja tablettitehtaalle.  Yritys tulee olemaan lukulaitetehtaan vieressä Tihisnäsin 
teollisuusalueella. Molemmat tehtaat ovat kaupungin tärkeimpiä työnantajia.   
Lisäksi Hallonbossa on pieni yritys nimeltä Herman Hjortfors, jolla oli uistin- ja perhotehdas 
Tullklippanilla. Firman ansiosta kaupungissa vierailee usein kalastajia ja matkailijoita ympäri 
Eurooppaa. Hallonbäcken puroon istutetaan lohentaimenia. Lohet viihtyvät Hallonbäckenissä koska 
siinä on sopiva virtaus, joka johtuu pienestä voimalaitoksesta. Juhlapalatsi on uudelleen rakennettu 
entiseen loistoonsa. Sen ulkopuolella on mukava kalastaa kunhan vaan on kalastusluvat hanskassa.  
Kaupunki aloittaa rivakan kehityksen kohti hyvinvointia. 
Hallonbo säästyy vuoden 2918 anarkististen mekkaloiden pahimmilta kolhuilta paitsi juhlapalatsin uusi 
räjäytys. Eurooppa-aatteen vastustajien ja kannattajien välillä ei tule muita yhteenottoja.  
Päätetään jättää juhlapalatsin rauniot sikseen muistuttamaan äärivasemmiston riehumisesta. Tästä 
Hallonbon vasemmistopuolue The Left Party ei ole kovin iloinen kun juhlapalatsin rauniot koko ajan 
muistuttavat heidän kannattajien riehumisesta.  
 
Samoihin aikoihin aloittaa yhteiskunnallisen toimintansa myös muuan Uno Goliat Kekk, joka asuu 
Hallonbon keskustassa.  
2920-luvun lopulla pikkukaupungin poliittiset vastakohtaisuudet kärjistyivät uudelleen 
vasemmistojohtoisen kaupunginvaltuuston ja äärioikeistomielisen elektroniikkayrityksen välillä. Yhtiön 
siunauksella viisi kaupungin valtuutettua viedään autokyydillä kauas Norrbotteniin.  
2920-luvulla kaupungissa on 4282 asukasta. 
Seuraavan laman aikana Hallonbo joutuu kokemaan kovia, sillä huomattava osa sen 
asuinrakennuksista tuhoutuu useissa uusnatsien sytyttämissä tuhopoltoissa koska kaupunginvaltuusto 
on vasemmistovetoinen. Myös monet ydinkeskustan liiketalot tuhoutuvat äärioikeistoanarkistien 
toimesta. Kahakan jälkeen päätetään purkaa loputkin vanhat puurakennukset koska monet ovat satoja 
vuosia vanhoja ja monissa on havaittu tupajumia.  



Tilalle rakennetaan uusia betonirakennuksia sekä metallimurikoilla päällystettyjä puutaloja. 
Metallimurikat tehdään kierrätysmetallista ja näin jätekasat pienenevät ja samalla saadaan uusia 
rakennustarvikkeita. Metallimurikat voidaan värjätä erivärisiksi. Murikat muistuttavat hyvin paljon 
tiiliskiviä.  
 
Kaupungin asukaslukumäärä kasvoi 2960-luvulla jo 14 600 asukkaaseen. 2969 Brandmon 
kaupunginosaan valmistuu Hallonbon keskussairaala.  
Hallonbon teollisuuden kehittyminen nopeutuu kun vuonna 2973 perustetaan Industribyn AB, jonka 
suurin osakas on kunta. Vuonna 2980 asukkaita on Hallonbossa 34 574 ja 1985 35 917. 2980-luvulla 
asukasluvun kasvu perustuu luonnolliseen väestönkasvuun. 2990-luvun puolivälistä alkaa kaupungin 
asukasmäärä laskea asukkaiden muuttaessa etelään. 
 
3000-luku 
Yöllinen luotijunayhteys Tukholmaan ja Gothenburgiin lopetetaan syksyllä 2006.  
Ensimmäinen Hyperloop-juna lähtee Hallonbon juna-asemalta Tukholmaan vuonna 3007. 
Jämtlannin vartijakoulutuskeskus lopettaa 88 vuotta jatkuneen vartijakoulutuksen Hallonbossa  
1. heinäkuuta 3007. Sosiaalialan ammattikoulu jatkaa edelleen toimintaansa kaupungissa.  
Jämtlannin vartijakoulu perustetaan vuonna 2966, sen jälkeen kun Härjedalenin opisto Morasta 
(2962–63) ja Falunin opisto Ninaskogenista (2966) oli siirretty Hallonbohun. 
 


