
Carl Jehander

Jehander r..carl Johanl inganJör', född den rJ. maJ rBrs i uästraAkralt, Färgaryds socken, Jönköpings Iän.
Död den 9 Januari IglI i Ängelholm.
Jehander börJade som stenarbetara vid ljlalmö hamnbyggnad 1g49,befordradee tilr förman och blev redan lgsg broby!g*a"tare vidsJ. på 18?0-taLet slog han si9 på dock- och järnuågsbyqgnaaer
och skulle så smånin9öm bli sverigas stärste enskirde Järnvägs-entrepreniir vad beträffar anlagd åtracka. För en sammairagd en--trprenadsurrma av omkring 2s mirJoner byggde han 14tr kilometerjärnvä9.
Han byggde Ekolsundsbanken på §lrtB tgr?, osh KarLberg-uärtan
1877-81, sträckan-Hok-NässJö på HNJ lBgt-g2, LNJ ocf, sHJ lBBz-84,
!IJ 1884-86, GlB 1884-88, LKJ rsBs-86, HyTJ lBBs-86, HBJ l.Bs?-Be,
FRI{J 188?-9L, Frottans JärnvägstunnsL'i Karlskrona, MöToJ och ssJr89l-93' NrsrJ rs91-95, JUJ fisz-ga, uLB Llgz-g§, ombyggnad vldHok på HNJ 1894, KBJ Lag6-s?, öarJ och KTJ ta9?-9g, Di{;5 Lagl-CI2,
SCGJ L898-01r R§J I899-01r sträckan HlIlased-Alues[a på BAJ 1899-42.
Jehander var desgutom arbatschef..rrtd brobyggnaderna på ltBJ åren
1877-?8 sarnt eträckan Ängethotm-östra L1uå96y på ÄKJ'1902-03.
carl Jehandsr vaD en ärlig, noggrann och pålitltq entreprenär
men mlaslyckadas ekonomiakt på grund av bi a otoia sxtra koetna-dar för rasade bankar HNJ och DHdJ.

Jehander var också dJupt rellgiös och det berättae att han vtd
sLna resor på arbetsplatserna höll andaktstunder och predlkadeför alna anstäIlda.
En au hans egenakaper var ett utpräqlat sinne för ekonomi och
han svarade en gång en arbstara sorn begärde på6kt på sin lön:rrl sa äte setr å potäter så krarer I er på l0 öre um dan å då
kEn I lägge unn6 En Blänt...,,

nDen ärade Jehander, han kan matematik,
därf,öre får han klander, men ändå blir han rLk.
En räknakonst härliE, att pIåga rallarenl
och lova honom lönen en gång i himmalen.
När vi titl himlen kommer, så frägar vl väL där;
Ack säg oEs kärs HErra, har Du Jahander här?
Itlen då så får ui veta att han blev kaetad utr
vi etår där med lång näsa, blir knuffade ttll elut.rr



Förvieso Ekar Sehander lnta guld med täLJknlvar enE under ain
mest aktiva tid, men när han avled år l9t1 och begravdee på Norra
kyrhogården i Stoekholm, uar han sn praktiskt taEet utblsttad
lltSll o

Detta bsrodde på att han allti.d pl.iktekyl.dtgast reparerade do fel-
aktighater eom uppatått på banbyggonaroeh vllkas orsak ofta uar
knapphändlga terrängundersiSknlngar och alltför optlmletlska stak-
ningar.
Falun-Rättvik-Hora Jernvägeaktiebolag bevilJade Jehanders eftar-
levanda änka1 Htldal av humanitära ekä1 uid ett styreloemiite 1

maj 191I ett belspp av 50t] kronor i ett för allt för sn gång'

Sedermera erhö}I Hilda Jehander på särskild vädjan under några år
även smärre belopp från Eefl.e-Dala Sernväge AB.
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