Landsvägen genom Hille
under några hundra år
När man idag färdas på den breda
mittvajerförsedda E4 kan man ta sig en funderare
över hur landsvägen genom Hille såg ut i äldre
tider. Tiden då underhållsskyldigheten ålåg ägarna
till i mantal satt jord, det vill säga hemmansägare
och de olika bruken inom socknen, i den mån de
sistnämnda ägde jordbruks- och skogsmark.
Genom så kallade vägdelningar fick varje
hemman eller hemmansdel en bestämd vägsträcka
att underhålla under så väl sommar som vinter.
År 1765 den 4 augusti startade den första kända
vägdelningen i Hille och den gällde landsvägen
från rågången mot Hamrånge till nuvarande
Varvabacke för att fortsätta från mitten av
Tästebobron (nuvarande Oscarsbron) in till rån
mot Gävle stad vid Nynäs.
Vid den delningen skilde man på fasta vägar och
jordbroar. Jordbroar var tydligen uppfyllda
vägbankar över sankare marker. Varje hemman
fick en vägsträcka på fast väg och en på jordbroar.
Sådana uppfyllda vägbankar fanns på ett flertal
ställen och benämndes Nynäs- och Baggetäen, ett
stycke å vardera sidan om Björkebron samt
Trödjemurarna. Under tiden fram till 1776 skedde
två vintervägdelningar å samma vägsträcka.
Nästa vägdelning i Hille skedde våren och
försommaren 1856 och gällde både sommar- och
vinterunderhållet, och då blev den 19 980 meter
långa vägsträckan uppdelad på 115 hemman. Den
längsta sträckan 1698 meter fick Stemnark N:o 1.
och den kortaste 14,75 meter fick två
Iggöhemman.
Så blev det dags för den sista vägdelningen, en
förrättning som pågick från 1894 till 1907 och
lämnade efter sig en förrättningsakt på över 900
handskrivna sidor. Anledningen till detta var att
den omfattade dåvarande Gästriklands östra
tingslags väghållningsdistrikt, vilket innefattade
socknarna Hille, Valbo, Hamrånge, Hedesunda
Årsunda och Högbo. Förrättningen var klar 1903
men överklagades av Söderfors bruk vilka hade
fastigheter i Hedesunda. Överklagandet innebar
en förlängning av tiden med 4 år.
Hur man i Hille såg på vägfrågorna för drygt 100
år sedan, kan väl Kyrkoherde Lundviks uttalande
på sammanträdet 1894 vara ett exempel på:
"Vägen från Gefle till Björke i Hille socken borde
bibehållas som landsväg men fortsättningen förbi
Trödje ändras till bygdeväg. Anförde som stöd för
sitt yttrande att från Hille skjutsstation utgå i
månaden omkring 3 å 4 hästar, ibland ingen, samt
att en del vägar vore så litet befarne att de
igenväxte af gräs och snarare borde inhägnas till

betesmark, än betraktas som vägar.
När förrättningen var klar hade Hille fatt sig
tillagt 5795 meter väg inom Hamrånge samt sin
egen vägsträcka genom Hille. Dessutom fick Hille
vägunderhåll på 667 meter på Valbovägen och
vägen mot Skutskär.
Hilleviksvägen ingick även i underhållsskyldigheten och den totala vägsträckan blev
sålunda 28 845 meter uppdelat på 246 hemman
och delar av hemman med en längsta sträcka av
1867 meter och den kortaste 0,4 meter.
Den längsta sträckan innehades av Björke No:5
ägt av Hilleviks bruk som också svarade för
underhållet på Hilleviksvägen vilken var uppdelad
på 4 hemman. Men för Israel Israelssons änka i
Björke måste vägunderhållet varit betungande,
hennes väglott var 1199 meter.
Denna väghållningsskyldighet varade inte så
länge, troligen upphörde den i början på 1920talet, men den lämnade efter sig något som väl bör
kunna kallas kulturminnesmärken, nämligen
stenar med inhuggna hemmansnummer, vilka
markerade de olika väglotterna.
Mellan Oscarsbron i Strömsbro och Lexvallsviadukten finnes ett antal sådana kvar, en del av
dem troligen på sina ursprungliga platser. En
sådan sten märkt 3 s.6 hittades för en del år sedan
på en tomt i Källbacken där den fungerade som
trappsten till ett mindre uthus. Den överlämnades
till Hembygdsföreningen och finns numera vid
Hille hembygdsgård. Den har ursprungligen
markerat den vägsträcka som handlare. Per Erik
Lund i Åbyggeby hade att underhålla.
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