Om Hillevallen och vägen dit
Fäbodvandringen i somras gick till Hillevallen.
Stigen börjar ungefär mittför vägen till
Hillsjöstrand. Det var Bengt Hillbom, Nils Öberg
och bröderna Wedin, som röjde och märkte upp
den, när vi för åtta år sen hade samma
vandringsmål. Vi passerade nu igenvuxna
slåtterängar och flera kolbottnar, varav den största
kallas ”Bäckströms” och mäter hela 13 meter i
diameter inom stybbkransen. Vid ”Knapern” var
vi ungefär halvvägs och tog en skön rast i
solskenet på åssluttningen för att lätta på
matsäcken och vila benen, innan vi fortsatte den
sista biten fram till vallen. Hela sträckan är ca 8
km.
Väl framme vid målet bjöds vi på hemgjord
färskost av Signild Wedin, vilket väl nu kan
räknas som en tradition. Åke Andersson och Inger
Friström svarade däremot för en ny attraktion i
samband med våra fäbodvandringar, nämligen
visor och låtar på fiol. Det får dom gärna fortsätta
med!

Han skulle med biträde av tvenne Hille och Varva
byars sexmän hålla syn å väglotterna och se till,
att var och en fullgjorde sin underhållsskyldighet.
Så gick det till när vägen till Sörvallen i Utnora,
d v s nuvarande Hillevallsvägen, projekterades
och byggdes.
Men genom laga skiftet kom den gamla
fäbodvallen att tillhöra Hilleviks Bruks område.
En del av byggnaderna revs och flyttades, andra
fick stå kvar och ruttna ner så småningom. Innan
1920 fanns bara grunder kvar, där de gamla
stugorna stått. Platsen levde dock kvar som
arrendeboställe under bruket. – Mer därom och
om senare tiders fäbodliv kanske vi kan berätta en
annan gång. Ty Hillevallens historia är ju inte slut
med detta.
K.L.

Den stig vi följde hade alltså Hillebönderna, eller
snarare fäbodjäntorna, och deras kreatur trampat
upp vid de årliga fäbodfärderna sen långliga tider.
Men under sista delen av 1800-talet började man
få större anspråk på framkomligheten.
När laga skiftet genomfördes i Hille och Varva
1887-92 hade tiden mognat för att ta itu med att
ordna en bekvämare förbindelse till fäbodar och
nyodlingar. Man tog kontakt med en vägbyggare
Erik Olsson i Mockfjärd, som blev arbetsledare.
Och så tillsatte man en vägbyggnadsstyrelse,
bestående av hemmansägarna J.O. Hemström på
Varva 2 sub 1 och P.O. Hillström Hille n:o 2 samt
kyrkoherde J.W. Lundvik, representerande Varva
n:o 3 och inspektor J.A. Wennman, som
företrädde Hilleviks Brukshemmans intressen.
Det bestämdes, att vägen skulle göras 9 meter
bred genom skogsmark, därav 3 m för vägbana, 2
m till dike och skuggmalm på norra sidan och 4 m
till dike och skuggmalm på södra sidan, samt 6
meter bred genom inägor, varav 4 m till vägbana
och 2 m till diken. Längs vägen undantogs även
mark för ”nödiga grustägter”.
Alla vägar som beslöts under skiftet skulle
”gemensamt byggas och underhållas i fullgott
skick”. För två år i sänder utsågs en vägfogde.
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