
En händelse med anknytning till
vaktstugan vid Hulta var den
olycka som inträffade nyårs-
dagen 1907. En man som låg
tvärs över spåren ca: 500 m från
banvaktsstugan vid Hulta
påkördes kl. 15:50 av tåget som
kom från Pålsboda. Den
påkörde släpades med cirka 250
meter och var livlös när man
fick stopp på tåget. En läkare
som kom till platsen, kände en
tydlig lukt av alkohol och kunde
konstatera att mannen strax
innan olyckan haft en eller flera
uppkastningar varvid han i
smband med kräkningarna hade
dragit ner det uppkräkta i
luftvägarna. Detta hade sannor-
likt varit orsaken till att mannen
blivit liggande på spåret men
det kunde i sig också vara en
anledning till dödsfallet.
Mannen hade defenitivt dödats
av de svåra skador på ryggraden
och på kroppspulsådern som
han ådragit sig vid samman-
stötningen med tåget. Några
tecken på att skadorna hade
orsakats av andra sätt fanns inte.
Den 11 januari 1907 gjordes på
landshövdingens anmodan en
rättsmedicinsk besiktning på

den döde. Den döde var en 29
årig man som var torpare och
bonde under Skogaholms
Bruk.
Den utredning som gjordes
konstaterade att torparen på
nyårsdagen besökt banvakten
vid Hulta. Banvakten hade
bjudit torparen och en annan
bekant på kaffe och cirka fyra
glas brännvin var. Torparen
och den andre besökaren hade
varit kvar framåt efter-
middagen.
När de båda lämnar vakt-
stugan kunde banvaktaren se
hur torparen och den andre
skildes och gick åt varsitt håll.
Banvakten intygade att ingen
av dem var berusad. Vid

utredningen uppgav lokomotiv-
personalen att man upptäckt
torparen liggande tvärs över
spåret men att man inte hade
någon möjlighet att stoppa i tid.

Underlaget till denna berättelse
kommer från boken ”Ett
läkardistrikt berättar” Om
gångna tiders sjukvård i Bo och
Svennevads socknar av Per
Hemberg. Utgiven 1990.

Bilderna kommer från sam-
lingar i Östergötlands Järnvägs-
museum i Linköping

En olycka mellan Hulta och Svennevad år 1907


