Hille Båtklubb i Hilleviks båthamn
Text Margot Östlund
Den 8/3 1984 anlände en skrivelse från Gävle
kommun till "Båtägare i Hillevik". I den
kunde man bl a läsa följande: "Hille Båtklubb,
som under flera år arbetat för hamnprojektet,
har anmält att man är beredd att åtaga sig
arbetet med att projektera och bygga
småbåtshamnen under förutsättning att
kommunen ställer mark till förfogande.
Båtklubben har dessutom anmält att klubben
fr o m innevarande år kan svara för hela
administrationen av Hilleviks båthamn.
Fritidsnämnden har vid sammanträde 198402-29 beslutat tillmötesgå båtkiubbens
önskemål. Detta innebär bl a att Hille
Båtklubb from 1 april 1984 kommer att överta
ansvaret för hamnen och de frågor som är
förknippade med verksamheten i och kring
densamma."
Man kan alltså säga att hamnen i Hillevik i år
firar sin 20-åriga pånyttfödelsedag. Hamnen
har ju även tidigare haft en storhetstid. Under
andra hälften av 1600-talet ökade den
ekonomiska betydelsen av järnhantering
avsevärt och på många orter, med tillgång till
skogar som råvara till träkol, anlades
masugnar, så ock i Hillevik. En förutsättning
var dock att det även fanns tillgång till
vattenkraft och en tillräckligt djup hamn.
Malmen till masugnen fraktades med båt från
bl a Utö. Vid 1800-talets mitt förändrades och
rationaliserades bergshanteringen. Kommunikationerna förbättrades och många små
masugnar och hammarsmedjor lades ned. Så
även Hillevik, år 1909. Landhöjningen hade
dessutom medverkat till att vattendjupet i
hamnen försämrats.
(Mera om järnhanteringen i Hillevik och
Oslättfors kan du läsa i "Hille vår hembygd"
som kan köpas från Hembygdsföreningen)
När jag en kylslagen kväll alldeles i början av
april gick ner till hamnen var där en helt
annan aktivitet. Jag hörde ljudet av en
båtskrapa och tittade in under ett "skjul"

uppbyggt av presseningar. Där hittade jag
Gunnar Holmström från Hillevik, som höll på
att skrapa bort gammal bottenfärg på sin
nyinköpta Nordisk Folkbåt av 62 års modell.
"Jag vill gärna se hur den ser ut under färgen",
sa han och var lite orolig om han skulle hinna
med allt som skulle göras innan sjösättningen.
Gunnar är en av de ca 180 medlemmarna i
Hille Båtklubb. Klubben bildades den 30
augusti 1979 och firar alltså 25-år jubileum i
år. Syftet som klubben har är att i egen hamn
bereda medlemmarna möjlighet till ett aktivt
båtliv, och på olika sätt verka för god
kamratskap, god sjösäkerhet, miljövård och
aktiv fritidsverksamhet.
Under årens lopp har man lagt ned ett mycket
stort arbete för att få hamnen så
ändamålsenlig och bra som möjligt. Man har
även muddrat för att få inloppet djupare.
Landhöjningen är fortfarande en faktor att
räkna med. Varje år prickas farlederna i
Hilleviksfjärden och det inofficiella sjökortet
"Fritidskort Hillevik" som klubben tagit fram
till sina medlemmar, är en bra hjälp när man
skall ge sig ut på båttur. Under sommaren
turas men om att "gå vakt" på området, för
tyvärr kan man inte freda sig mot objudna
gäster och skadegörelse även om man har lås
och bom. Det är ju mycket stora värden som
representeras av alla båtar och motorer.
Vid hamnen finns inte mycket av de gamla
byggnaderna från järnhanteringens tid kvar.
Det är slagghögar, några magasin som
båtklubben disponerar och labbit. Labbit var
det utrymme dit masugnsarbetarna kunde dra
sig tillbaka för att äta och sov ut. Under
blåsningssäsongen var detta masugnsarbetarens enda ställe han kunde bo på. Hem
fick han inte komma på grund av allt sot.
Labbi är av stort kulturhistoriskt värde och
kommunen har haft stora planer för
restaurering. Tyvärr saknas pengar och det
mesta av planerna har skjutits på framtiden,
dock försöker man åtgärda något i alla fall.

Hille hembygdsförening
www.hillehembygd.se

Våran Vals - Hille BK
Text & Musik Lennart Jonsson
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Båtklubben arbetar på ett förtjänstfullt sätt för
att få området så trivsamt och snyggt som
möjligt. Det är ett nöje att gå ned till hamnen,
sitta på en bänk och njuta av blommor,
vågskvalp, måsarnas flykt. Kanske får man
då, från någon förtöjd båts akterdäck, höra
någon stämma upp "Våran vals", Hille BK:s
egen sång.

Lägg till, gör fast, var glad, giv hals,
i våran vals.
Sommar, sol, vindar och hav
vad kan vi önska oss mer.
Kast loss, lägg ut, vi ger oss av
till Hålö en skön sommardag.
Vid rodret med sjökort, kompass och sånt där,
jag känner mig ganska så trygg.
Och tätt intill står flickan kär.
Varthän det bär,
från Limö i söder
till Kusö i norr,
finns många kobbar och skär.
Lägg till, gör fast, var glad, giv hals,
i våran vals.
Med armen om flickans, säg vackra ord,
ja, då är din lycka gjord.
Lägg till, gör fast, var glad, giv hals,
i våran vals.
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