
Banvaktsstuga nr: 1 vid Pålsboda - Finspongs Järnväg

Nästan exakt 3,3 km söder om
Pålsboda ligger en gammal
banvaktsstuga som numera är
sommarstuga. 1874 när
Pålsboda - Finspongs Järnväg,
PFJ invigdes var detta
banvaktstuga nr: 1 som också
kallades Hulta efter byn som
ligger i anslutning till stugan.
När SJ övertog järnvägen 1950
fick stugan nummer 984. Denna
vaktstuga var en av få som inte
låg vid en större vägövergång,
vilket många av stugorna gjorde
på denna och även andra
järnvägar.
Stugan som är relativt liten med
en bostadsyta på ca: 37 m2, är
byggd helt i trä och är typisk för
stugorna som byggdes på PFJ.
Huset innehåller ett rum och
kök samt en oisolerad över-
våning som man når genom en
trapp som är placerad i
skafferiet som ligger bakom
skorstensstocken.
År 1936 gör järnvägen en större

renovering av stugan både
utvändigt och invändigt. Bl.a.
sätts en ny kakelugn in. År
1945 sätter man in nya fönster
och 1948 renoveras köket. Vid
besiktningen inför SJ:s
övertagande konstateras att
stugan är ”i gott stånd”.

Den första banvakten som
flyttar in i stugan var Johan
Dufva. Han var född 1848 i V.
Klefva och flyttade in 1875.
Under fem år bodde han där
med sin familj. Innan familjen
flyttade till Hulta bodde man i
Hedvigs församling i Norr-

Hulta banvaktsstuga fotograferad år
1999.

1875 - 1880 Johan Dufva 1848 V. Klefva
1880 - 1881 Karl Oskar Hellström 1859 Hällestad
1881 - 1882 Johan Fredrik Johansson 1852 Slöta Skaraborgs län
1882 - 1884 Karl Gustaf Gustafsson 1857 Tjällmo
1884 - 1886 Axel Wilhelm Nilsson 1857 Stjernorp Österg. Län
1886 - 1890 Ernst August Jacobsson 1863 Svennevad
1890 - 1891 Karl Johan Karlsson 1864 Vreta Kloster
1891 - 1903 Johan Andersson 1839 Odensåker
1903 - 1936 Johan Erland Hugo Strömberg 1875 Lerbäck
1936 - 1950 A J Persson 1889

Tabell. Banvakter som bott i Hulta vaktstuga, nr: 1 vid PFJ

köping.
En son och två döttrar fanns
redan när familjen flyttade in.
Under tiden i banvaktsstugan i
Hulta föddes ytterliggare tre
barn, en son och två döttrar som
alla dog vid födseln eller inom
något år. Förhållandena för
banvakterna var många gånger
hårda men också familjerna
hade det svårt, barnadödligheten
låg på helt andra nivåer än vad
vi är vana vid nuförtiden.
Sommaren 1880 flyttade famil-



Hugo Strömberg på dressin utanför Hulta banvaktsstuga. Foto från Lars
Strömberg Pålsboda.

Svennevads station med vedlastare och banpersonal. Tredje personen från vänster
är banvakten Hugo Strömberg. Foto från Berth Liljegrens samlingar

jen till vaktstuga nr: 8 i Ljusfall.
Där blir man kvar i fem år men
drömmen om ett bättre liv gör
att familjen emigrerar till
Amerika 1885.

Under 1800-talets sista år bodde
totalt sju banvakter i stugan. Den
som stannade längst var Johan
Andersson som bodde tolv år
innan han 1903 flyttar. Troligen
på grund av att han går i
pension. Han hade varit banvakt
sedan 1874 och tidigare varit
placerad i Trolleflod och Kulla
innan han kom till Hulta.

Nästa banvakt kom däremot att
stanna desto längre. Närmare
bestämt i 33 år bor Hugo
Strömberg i vaktstugan i Hulta.
Två år innan han går i pension
får han tillåtelse att flytta till ett
eget hus närmare Pålsboda. 1938
slutar han som banvakt. Hugo
Strömberg som var född i
Lerbäck, 1875, börjar sin tjänst
som banvakt i februari 1903 och
flyttar samma år in i stugan
tillsammans med sin fru Jenny
och den nyfödde sonen Henrik.



Hugo Strömberg med sin fru Jenny. Fotot är taget när Hugo fyllde 70 år 1945.
Foto från Lars Strömberg, Pålsboda

Ytterliggare minst fyra barn
föddes i stugan. En son som
föddes 1905 fick namnet Elis
och det är han som är far till
Lars Strömberg som är den som
bevarat mycket av det material
som denna artikel baseras på.

Text och bild om inte annat
anges: Bengt-Åke Rudström.

Bilden till höger.

Hugo Strömbergs uniformsknappar
uppsatta runt den medalj som också
syns på ovanstående fotografiet av
honom och hans fru. Av mössmärket
kan man se att Hugo hade banvakts-
nummer 8 vid järnvägen.
Denna uppsättning finns bevarad hos
Lars Strömberg som var Hugo
Strömbergs brorsbarn.


