Konduktér CW Wickstréms
minnen frin H.NJ.
meddelade av Ingemar I/10°C/fstrém
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Konduktor Carl Wiktor Wickstrom var p51 sin tid en i socknen ganska
valbekant person. Narmare 30 ars tjanstgoring hos Halmstad
Nassjo
Jarnvagar pa banan mellan Jonkoping och Vaggeryd forde honom
kontakt med manga sockenbor. Tjanstgoringstiden strackte sig fran
banans invigning hosten 1894 till dess Wickstrom pensionerades vid utganen av ar 1923. I borjan av 1930-talet, da Wickstrom Var i sjuttioirsaldern, nedtecknade han en del ”Biografiska anteckningar” med
glimtar fran sin levnad. Till stor del bestar dessa anteckningar av uppgifter som, aven om de ar av stort varde for familjekretsen, kanske
saknar ett mera allmiint intresse. Anteckningarna innehaller emellertid
ocksa en del minnen frfinjarnvagstjanstgoringen, minnen som pi sitt sétt
speglar nagot av tidsmiljon fran jarnvagarnas barndom och som darfor
kan forsvara en plats i hembygdsforeningens arsskrift, De anknyter
ocksa val till de artiklar om H,N._]:s verksamhet som tidigare arsskrifter
innehallit.
Nagra ord ytterligare om nedtecknaren. Carl Wiktor Wickstrom
foddes Fryele Gotagard, Fryele, den mars 1862. Efter arbete hemma
pi foraldragarden och pé olika gardar Varnamotrakten, kompletterat med
”rallarpraktik” vid diverse banarbeten for H.N.L]., blev han 1892
anstalld vid Upsala-Norrteljejernvag forst som stationskarl och sedermera
som konduktor. I september 1894 anstalldes han vid
som stationskarl i Vaggeryd och redan efter en manad blev han konduktor pi linjen
Jonkopings Hamn-Vaggeryd. Placeringsorten blev dajonkoping, varfor
han flyttade dit. Ar 1896 gifte han sig Rubbeslatts prastgard, Byarum,
med Alfhilda Martina Johansson fran Ekeryds Mellangard, en sentida
attling till 1500-talets Peder Ekeryd (jamfor Arsskriften 1979 s 15),
I aktenskapet foddes sonerna Allan Wickstrom, folkskollarare och
kantor Byarum, vilken forvisso ej behover nagon narmare presentation
for arsskriftens lasare, samt Einar Wickstrom, sedermera kyrkoherde
Malmo, som i Arsskriften 1968 har givit sina barndomsminnen fran
Carl Wiktor Wickstrom och hans hustru bodde kvar ijonkoping under
hela sin levnad och avled dar 1943 respektive 1956.
Vi kommer in i anteckningarna sommaren 1894, di Wickstrom
arbetar vid Upsala-Norrteljejernvag.
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just under denna tiden tickjag en tidning se att tjansterna annonserades lediga for ansokan 5 linjenjonkoping-Waggeryd ochjag séinde in
ansokanjamte mina betygjag hade hemifran (nagra sadana fran min tjanst
vid jarnvagen tog jag inte ut, utan sande vad jag hade, pi vinst och
---
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férlust som det heter, ty jag hade annat fall goda utsikter att bliva
befordrad snart nog darjag var). Dajag sa smaningom pa lediga stunder
ovat mig litet med expeditionsgéromal och telegram bade Lenna och
Norrtalje, sa s6kte jag en stationsmastarplats, men det gick inte; jag
hadeju heller inga betyg pi nagon kompetens till detta. Jag fick emellertid en stationskarlsplats med placering i Waggeryd och blev den forste som
innehade en sadan plats dar, ty f6rut hade ingen sadan funnitsjust dar.
Nu vidtog det svarigheter att bliva ledig fran min plats, ty da Tralikchefen lick reda pa saken blev han arg och ville ej alls lyssna till min
begaran att utfa betyg och flytta, ochjag medgiver attjag tyckte sjalv det
var litet otacksamt av mig, tyjag hade onekligen varit val gynnad den tid
var en
jag varit anstalld dar. Men jag sag pé framtiden, dels att
har
samt
hembredsparig bana och dels pa att l6nen ocksa var hogre
trakten. Efter manga om och men och med stationsinspektorens hjéilp
lyckadesjag utverka tillstand, ochjag flyttade diirifréin och tilltradde min
plats i Waggeryd med en rnanadslén av ett for allt av 48:25 kr, dcn 20
september 1894-, efter att da hava varit i tjanst 2 ér manad och 19 dagar
vid Upsala-Lenna-Norrtiiljejarnvag. Efter en manads provtjanstgoring
i Waggeryd blev jag befordrad till extra konduktér fi linjenjénkijping/
Waggeryd, och den 27 oktober flyttade jag tilljonkoping f6r att installa
mig till denna tjanstgoring. Den januari 1895 befordrades jag till
ordinarie konduktor. Liinen utgjorde da kr 50:-, inkvarteringspengar
kr. 10:-, bekladnadspengar kr. 102- eller tillsammans kr. 701- for manad.
Den okades si smaningom nagra tiotal kronor och vid ir 1907 reglerades
den till 860 f6r ar raknat, sedan ar 1916 till 950 och ir 1919 till 2 600,
som under min tjanstgoring blev det hégsta beloppet. Harutover hade vi
litet s.k. milpenningar, som var stipulerat med vissa oren och bankilometer som vi akte. Det kunde variera sa dar omkring 25 och 30 kronor
f6r manadjamte dyrtidstillagg, som tillkom kristid och varierade efter
indextalet. Vid uppnadd pensionsilder avgickjag med pension den 31/12
528 kr. for ar). Sasom hederstecken har jag
1923 (pensionen utgor
lilla
som
stora
silvermedaljen respektive ir 1919 och 1932.
erhallit saval
Den forsta tjanstgoringstiden var ratt sa kravande, sarskilt var
ordningens uppratthallande i tagen icke latt. Det var pi den tiden
mycket vanligt, att en stor del berusade sig da de Vidtog resor och utflykter och vid dessa tillfallen forde briik och oljud pi allehanda satt till
forargelse och obehag for medresande. Sadant upptradande var for det
forsta fijrbjudet, och sedan maste ju den hyggliga och anstandiga delen
av passagerarna skyddas sa mycket som méjligt fran dessa obehag,
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varlor man maste ingripa for att stayja ofoget. Detta lyckades icke alltid
med lampor utan kraftigare medel tick tillgripas, och det mcst effektiva
var att lyfta av dem vid narmastejarnvagsstation. Nagon gang, om det
var ommande omstandigheter, togs de in nagon finka, dar de léistes
inne tills tiger anlande till hemstationcn (da man fick tack for hjalpen, dock
ide Hesta fall icke de finare ordalagen). Dylika episoder, som tyvarr allt
for ofta forekom, tillhorde den besvarliga sidan av tjansten, men efterhand
som f`olketb1e\/litet sa att saga tagkultiverat och det for ovrigt tillvaxte en
battre anda aven bland dessa fyllerister att det sa smatt borjade bliva genant
att visa sig drucken emot vad det forut varit, da det varit det rent motsatta forhallandet. Det kan darfor med gladje antecknas, att under senare
delen av min tjanstgoring det blev sa pass trevligare och battre att man
myckct sallan behovde inskricla for att avstyra brftk och ovasen. Under allt
har Gud naderikt beskyddat och bevarat mig for manga hotande faror.
Honom vare Ara Lov och Tack for allt!
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Den rullande materielen, saval vagnar som loken, var vid borjan
ganska primitiv, loken sma och svaga, vagnarna likasa, varfor nagra storre
tégtyngder icke kunde tagas, och ofta blev det stopp i de svara stigningarna,
som utgoras av en pi sextio langa striickor 5 Waggerydsbanan. Personvagnarna utgjordes av sma, korta sadana (som annu linns nagra kvar fast
nu omgjorda med genomgang) med dorrar pa sidorna, varfor man
mfiste expedierade resande och stanga till dorrarna innan taget lamnade
stationen. Vid bevarings in- och utryckningar, som det alltid gick
stormigt till, ty vid sadana tillfzillen var de flesta berusade, vred man aven
om sakerhetslasen for att lita pi att de cj oppnade och ramlade ur vagnen.
Efter nagra ir forbéittrades vagntyperna, och vi fick dessa halvlinga s.k.
C-vagnar med plattformar och genomgiing och nagra ir till och
boggievagnarna borjade gora sitt intrade, vilket allt halsades med gladje
saval bland den resande allmanheten som tiigpersonalen. Nu hade man
battre oversikt over taget och kunde expediera under tagets gang.
Och sedan har det forbattrats pa alla omraden vid saval ban- som trahkbland de basta av vara
avdelningen, varfor man nu kan rakna
enskilda jarnvagar.
Diijag nu omnamnt allmanhetens onyktcrhet, mastejag tyvarr aven
omnamna att blandjarnvagspersonalen ocksi forekom mycket av detta
oskick, iiven under tjanstgoring, éinda att sfndant var forbjudet och sarskilt
bland lokpersonalen, vilket till och med foranledde P. Waldenstrom att
Riksdagen patala Sveriges lokforares onykterhet och vadan av dess
konsekvenser, och denna allmanna och oppna prickning gjorde forvisso
gott. Men det fanns éiven konduktorer, som till sin fornedring kom
raglande i tjansten, samt stinsar som behovde stodja sig mot husvaggarna, da de expedierade tagen. En del blev rapporterat och bestraffat, men mycket forblev onapst.
En siidan héindelse intréiffade en gang vid Bratteborg, da det aven var
otur att dfivarande Trafikchefen jagerstrom var med pé téget och begynte tala med stinsen. Men denne, som tydligen kande sin svaghet,
foredrog att tiga, bara stirrade ut i rymden, varvid Trafikchefen vid
tagets avgang forklaradez ’jag forstiir, Herrn ér sjuk. Jag skall skicka upp
doktorn. Herrn far ga och liigga sig.” Jag blev inte riktigt overtygad om
att han forstod att han var full. I si fall var det hyggligt av honom att inte
rapportera honom. Doktorn sandes mycket riktigt upp med nasta tag, och
jag fick medfolja att forestéi stationen under sjuktiden. Stinsen lag till sangs
ett par dagar. Det var annars tillsagt av doktor fjorton dagar, men det blev
for drygt da han inte alls var sjuk, varfor vi radgjorde om att han garna
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kunde vara uppe tills doktorn kom nasta gang for att forklara honom frisk.
Samme stins, han var forut inspektor vid Refteled, rymde nagra ir
tidigare fran denna station i fyllan och villan och medfolj de en kvall snalltaget till och via Nassjo, da han var borta nagra dagar innan han kom till
ratta. Det pastods att det var vissa upptraden i hemmet med frun som gjorde
honom kollrig. Han var for ovrigt en priiktig jiirnvagsman och hade
alltid kassorna klara. For denna resa blev han suspenderad nagon tid samt
darefter degraderad och blev si forflyttad till en mindre station,
Bratteborg. Men annu aterstod flera éventyr. Som han hade tamligen stor
familj sa ackorderade han med en skomakare att komma hem och gora
skor at familjen sasom sed da var p5 landet, ty det blevju billigare. Da kom
verkstallande direktoren Akerhjelm och lick se detta, blev arg och forbjod
skofabrikation ijarnvagens hus, men da kunde stinsen inte tiga, utan de
kom ihop ganska skarpt, varfor stinsen ett par dagar efter sjalv skriftligt
begéirde sitt avsked. Sedan flyttade han till Varnamo och idkade omsom
tradgardsskotsel och gardfarihandel och klarade sig bra p5 detta.
En annan stins, i Horle, som var ivrigjagare, glomde en gang bort
taget, som dar hade 20 minuters uppehall for vagnsvaxling till Karlfors
séigeri och gick at skogen pajakt. Men mot avgangstiden, da signalen fran
loket ekade init skogen, komjagaren sjalv likt ettjagat villebrad svettig
och flasande och bad sa garna att vi inte skulle rapportera forseningen.
Samma stins skrev en gang ut en fribiljett till sin fru till Fryele i stallet for
till Halmstad dit hon skulle resa och aven gjorde pi biljetten. Misstaget
berodde troligen pi att han hade posttransitering tva ginger veckan till
Fryele och da brukade utskriva pass pi posten dit till postbudet.
En annan tjansteman, som var stins vid Smalands Taberg, var i sitt
arbete en duktig sadan. Men han ville géirna ”sprita” ernellanat, varfor
lonen inte forslog for dessa med flera utsvavningar som darmed foljer, utan
han lanade kassan och var nastan alltid pé balans och radd att kontrolloren skulle komma for inventering, som skedde allt emellanat vid alla
stationer. Darfor bad han sina kolleger utmed linjen och aven konduktorerna att vid tillfalle da denne blev synlig sanda honom vissa hemliga
Signaler pi telegrafen att han darigenom skulle fa tid skaffa felande
penningar. Det pastods, att hans fader ratt ofta tick trada hjalpande
emellan. Men sa en afton var beslutet fattat att han skulle resa ifran alltsammans, och pa kvallen rymde han faltet och reste till Amerika. Dar fick
han efter vad som spordes taga arbete som en vanlig grovarbetare.
Han var for ovrigt en ordnings- och kraftmanniska. Pa den tiden var det
ofta att en del rusiga ungdomar skulle ned till stationerna om helgdagsi
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kvéllarna och fora ovéisen genom skrik och skril. Men S5 fort han kom it
dem, si haffade han in dem pi expeditionen, och dér gick det mestadels
sfl hett tillviiga att de aktade sig noga for étervisit. Batongen héngde
stéindigt till reds inom dorren.
Som forut iir némnt var det riitt besvérligt och brékigt minga génger
isynnerhet under de 10 15 forsta Elren dii rusdrycker mycket anvéndes
av de resande samt tillika personvagnarnajémt var fullpackade, varfor man
ibland med stor moda kunde armbéiga sig igenom desamma vid biljettviseringen. Méinga géinger, t.ex. vid marknader och moten, mfiste man
héinvisa en del av de resande att taga plats godsfinkorna, som de ocksé
gjorde for att komma med tiget. Det var alltid besvérligt att fi tillréckligt
med personvagnar. Vid exercismoten, di bevéiringen foretog sina in- och
utryckningar, utspelades det méinga brékiga och svéra intermezzon p51
tfigen. Det horde till seden att bland de som begagna sprit, och det var
tyviirr di de flesta, S5 skulle de vid dessa tillféillen visa sig karlaktiga med
vi kunde ibland
att var berusade. D5 det déirtill blev en sfidan massa
ha en 12 15 vagnar med sidana
var det omojligt hélla reda pi alla.
Det rnedséndes visserligen en furir till varje vagn, men dessa tordes
séllan gora sig géillande utan var glada om de fick oantastade sitta lugna
i ett horn av vagnen. En ging hénde det, att en siidan var utkommen pi
plattformen omringad av en del beviiringar, som var i fzird med att over
grinden kasta ut honom p5 banvallen under tégets géing, dfijag hiindelsevis kom och skilde dem it. En giing, dii tiger anléinde till Miinsarps
station, hade en bevéring svingat sig upp och ékte pi vagnstaken Négon
géng hénde att det var ett befél som onskade ordning och reda, som
forde truppen, och dir avviserades alla fore resans antréidande, innan de
fingo stiga pi tiiget, sina véiskor och paketer, vilka stuvades in bagagevagnen och som de senare lingo igen vid slutstationen. Detta var ett bra
medel.
Niigot liknande fast i mindre omfattning forekom di bonderna skulle
avlémna och hiimta sina hiistar friin regementet. Ty det var si att till
regementsmotena och fiiltmanoverna, som forsiggick p5 hosten, upplejdes en hel del bondhéstar for artilleriet och i synnerhet di de avhémtades och bonderna fitt pengar blev de ganska péistrukna pil hemvégen. Och dér de lig och tumlade i héistvagnarna var det risk att de skulle
ramla ur. En géing vid Smélands Taberg, medan loket tog vatten vid dérvarande pump, hiinde det att en héistvagn blev stéiende rétt over in déir,
och en av héstégarna (han var friin Nobbeled Vérnamo) skulle soka
stiga ur vagnen och hamnade d§1 mitt in. Han blev uppdragen och fort51
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satte sa genomvat sin resa. Han vagrade namligen emottaga erbjudna torra
klader. Det hande ofta att man fick uppmana sadana som hade literpaket
och vaskor och som voro kanda for att icke kunna lata bli att traktera sig
av dess innehall under resan att léimna ifran sig detta om de onskade
medfolja taget, ty i annat fall lingo de stanna kvar. I de flesta fall gjorde
de detta och lingo vid hemkomsten igen sina agodelar. En gang blev ett
sallskap fran Norrahammar (ty darifréin var en hel del besvarliga element,
isynnerhet bland gjutarna), som redan innan taget lamnatxlonkopings
Hamn, borjat halsa i sig av litrarna, tillhallna att packa ned desamma, vilket
de snallt lovade, men dajag gick igenom taget traffades de pi en plattform
full fart med flaskan fran mun till mun, varpajag blev sa forargad attjag
utan vidare sog densamma och kastade den overbord och den hamnade
just an vid Vlordbron. Men da blev det ett forfarligt liv med hotelser av
varjehanda slag. Vid framkomsten till Norrahammar friigade jag dem om
de ville ha ersattning for varan och om vi skulle rapportera saken, sa
garna for mig. Med da forklarade de att de voro nojda om det lick bliva
som det var, som det ocksa lick vara.
Har foljer ett annat exempel pi huru aven bildat folk kan bete sig
under rusets inflytande. En ingenjor, vi kunna kalla honom W., hade
tagit plats uti en andraklasskupé for icke rokande. Ivrig rokare och
extravagant som han var respekterade han inte da de medresandes
i
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protester, bland dem davarande operasangare numera operachefjohn
Forsell, varfor denne blev forgrymmad, presenterade sig och anmodade mig att genast focka bort denne W. Detta lyckades dock inte
godvilligt, ehurujag papekade for honom bestammelserna harom och att
han maste efterleva dessa, utanjag tillkallade en polis, som genom stort
motstand fran W. lick taga hand om honom. Samme W. skulle en afton
medfolja taget till Klevshult, men kom forst sedan taget avgatt. Héirover
blev han sa forargad att trots det icke gallde nagon viktig angelagenhet sa begarde han extratag, vilket han ocksa fick sa fort detta kunde
ordnas. Jag vill minnas att priset var 250 kr. Da han nu kom fram till
bestammelseorten, slog han sig ned pa stinsexpeditionen och resonerade
om varjehanda, och da taget var ordning for att ga tillbaka, ville han
folja med detsamma hem igen, men da forklarade stinsen att han maste
begara nytt extratag om detta skulle kunna ske. Denne ingenjor var son
till en aktad och formogen fabriksagare och lick arva mycket pengar,
vilka han genom overdadigt leverne, daliga nojen och storhetsvansinne
om nagot tiotal ar totalt forslosat och sedan livnarde sig med fiske nagra
if tills han dogjamforelsevis ung.
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Nagra ord om tjuvakning, som vissa personer forsokte sig pa. Somliga
smogo sig in pi klosetterna och reglade sig inne dar, och man maste ha
ett vaksamt oga pi huru aven den begagnades. Kom man over en sadan,
som ocksa hande ibland, sa lick han dyrt betala sin dumhet forst genom
att kopa dubbla biljetter fran tagets utgangsstation. Detta gallde alla enligt
reglementet som ertappades utan biljetter och sa nagot kanske litet
extrajust pi klosetten. Sedan forekom det att en del sokte aka langre in
vad biljetten gallde, och da blev det liknande plikt som ovan. Svarast var
det vid stora folksamlingar, da en hel del steg pi taget utan att kopa
biljetter och sedan vid hemkomsten sokte forsvinna innan man lick tid att
hampa dem. Ty det var inte manga som var sa arliga att de sjalvmant gick
och kopte sadana. Ibland fick man springa efter dem langt ut pi bangarden och faktiskt taga dem i kragen och leda dem tillbaka. Vid ett par
sadana tillfallen blev jag med slag overfallen, men det slutade da med
rapport, rattegiing och ett par ginger en manads fangelse. Och efter en
sadan dust hadejag i allmanhet inte ont av dem, utan de blevo riktigt snalla,
Sista gangen en sadan handelse intraffade var ijanuari manad 1921 da en
resande L. fran Hovslatt en kvall medfoljde taget fran ulonkoping och
inne i vagnen traffade en antagonist fran Smalands Taberg, och dajag
lamnat kupén uppstod fullt slagsmal dem emellan. Som jag in i andra
kupén horde ovasendet vandejag ater in och tog fast L. och foste honom
mot dorren, darjag kvarholl honom till taget kom till Hovsliitt. Under
tiden var det nagon av de bakom staende som gav honom ett slag att han
foll ornkull i hornet vid dorren. Och jag som med moda kunde hfilla
honom, ty han var grov och stark som en oxe och vig som en katt, foljde
med i fallet och lick da battre grepp pa honom. Da vi kommit fram till
Hovslatt och jag lotsat ut honom, han var anda inte sardeles drucken, blev
han alldeles vild och tog ett spring mot mig och tilldelade mig ett mycket
hart slag i ansiktet sa att blodet begynte rinna fran néisa och mun och ena
ogat skadades. D5 han ytterligare vasnats, kom han Enter med ett nytt sprang
och skulle upprepa detsamma en gang till, men da sattejag signallyktan
ratt emot hans huvud och han sa tornade emot den och lick en duktig stot
sa att hans ena lapp spracktes. For detta sitt upptradande och vald blev han
hiiktad och lick en manads fangelse. Blev aven adomd boter till mig, men
som han ingenting hade att utmata forsokte jag icke att taga ut detsamma. Hans sysselsattning var karamellkokare och omsom agent och
flyttade ofta an hit och dit och var han kom upptradde han obalanserat
och brakigt.
Detta ar endast nagra anteckningar som visar pi de otrevliga situa12

tioner som kunna forekomma Vid tigtjéinst. Men det har iiven sina ljusa
och glada sédana, dii man har hyggligt och trevligt folk att medgora och
det har som béittre éir, nu sedan spritmissbruket stort sett avtagit, blivit
bctydligt lugnarc att féirdas med rig éin det var for en 20 30 ér sedan.
Ja Guds uid ér dct att jag blivit bevarad intill denna dag!
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