
Jäders Bruks 
idrottsföreningar 
Av Nils Peterson 

Bruket 
Redan i mitten på 1500-talet nämns orten Jäder, då Gustav Vasa genom brev 
till sin fogde över Arboga län gav order om att bygga upp en vapenmanu
faktur vid Jäders Holme. Därmed startades Sveriges första vapensmedja. 
Tillverkningen utgjordes av handvapen t ex klingor, harnesk, hillebarder, 
sköldar och annat som tillhörde fotfolk och rytteri. 

När vapensmidet upphörde en bit in på 1700-talet utgjordes den fortsatta 
produktionen huvudsakligen av civila varor och redskapssmide. Under 
1800- och 1900-talen tillverkades bl a ståltråd, tackjärn, byglar till SJ, 
såmaskiner och kvarnmaskiner. 

Smedjan brann ned i början på 1930-talet och därmed upphörde en 
verksamhet, som pågått sedan mitten av 1500-talet. 

Utöver smedjan fanns verkstaden, sågen, kvarnen och jordbruket vid 
Jäders Bruk och där erbjöds arbetstillfällen, när smedjan försvunnit. 
Verkstaden hade med den tidens mått en bra maskinpark med bl a svarvar, 
kipphyvlar, borrmaskiner, exenterpressar, bordhyvel och ett arborrverk. 

Vid bruket var många sysselsatta och de ungdomar, som växte upp där, 
hade naturligtvis inte mycket att sysselsätta sig med på fritiden. När därför 
tanken på en idrottsförening väcktes av några ynglingar var detta något 
positivt för bygden. 

Allmänna idrottsklubben 
Den första idrottsföreningen vid Jäder bildades omkring 1920 och kallades 
Allmänna Idrottsklubben (AIK). Bland initiativtagarna kan nämnas Hjalmar 
Broberg, Martin Gustavsson och David Lewin. Fotboll och löpning stod på 
programmet och fotbollsplanen var belägen vid den s k "Fäbron" mellan 
sågen och Arbogaån. Matcher utkämpades främst mot Götlunda och 
Medåker. 

Enligt David Lewin förekom landsvägslöpning utmed Fellingsbrovägen 
och man sprang fram och åter från milstolpen i den s k Berglinds backe till 
motsvarande stolpe, som står mellan banvaktsstugan och Röforsgrinden. 
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AIK:s fotbollslag omkring 1920. Stående fr v: Frödin, Gustav Björsson, Hjalmar Gustavsson, 
Martin Gustavsson, Almkvist, Erik Johansson, Helmer Persson, Yngve Björsson. Knästående: 
David Lewin och Hjalmar Broberg. Sittande: Olle Kropp. 

Tyvärr finns inga protokoll eller andra handlingar, som närmare kan 
beskriva AIK:s verksamhet. Klubben var ej ansluten till någon riksorgani
sation utan får nog betraktas som en typisk landsortsförening, som med 
idrotten försökte göra fritiden meningsfull för ungdomen. 

Jäders Bruks Idrottsförening 
Ett första försök att bilda Jäders Bruks Idrottsförening (JBIF) gjordes hösten 
1924 av några intresserade brukspojkar. En interimstyrelse bestående av 
följande personer valdes för att förbereda bildandet av en förening: Åke 
Bengtsson ordf., Per Brolund, Nils Kjellberg och Göte Hedkvist. Till 
föreningens första styrelse valdes vid möte den 2/3 1925 följande: Ordf. Åke 
Bengtsson, vice ordf. Martin Sköld, sekr. Per Brolund, vice sekr. Göte 
Hedkvist, kassör Nils Kjellberg och matr.förv. Göte Hedkvist. 

Föreningens första medlemmar var: Gösta Andersson, Fritz Andersson 
Åke Bengtsson, Thore Bhy, Per Brolund, Hans Hellkvist, Nils Kjellberg, Olle 
Kropp, Göte Hedkvist, Holger Larsson, Olle Olsson, Tage Olsson, Bror 
Sköld, Martin Sköld, Hilding Persson, Gunnar Lindkvist, Olof Tjellander, 
Tord Vengsson, Karl Berg, Harry Lewin, Martin Brodd, Sven Järn, Hillard 
Persson, Helmer Persson, Hugo Eggers, Henning Ekberg och Sven Petters
son. 
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En liten svart protokollsbok, som förts av sekr. Per Brolund, finns bevarad 
och där finns trots sin enkelhet mycket intressant läsning. Boken är skänkt 
av Rut Brolund 1989 för att ingå i de samlade handlingarna om JBIF. 

Några intressanta utdrag ur protokollsboken: 

Möte den 2/3 1925 

§3 
Avgift betalas av varje medlem med 10 öre för 1924. 

§4 
Månadsavgiften bestämdes med 15 öre. 

§7 
Plikt betalar den som bråkar på mötet med 25 öre. 

Möte den 4/3 1925 

§4 
Diskussion om olika saker. 

§6 
Ett förslag uppställdes att Olle Kropp skulle anställas som tränare 

Möte den 12/3 1925 

§3 
Klubbmästerskapet å skidor beslöts hållas i samband med skidtävlingen 

mellan SIK, VI och JBIF. 

§4 
Hugo Eggers beslöts bliva ledare för JBIF:s skidtävlare. 

§6 
Avfärden sker från Eggers om vi får åka efter häst kl. 8. Om vi skall gå 

kl. 1/2 8. 

Söndagen den 31/5 1925 spelades en fotbollsmatch mot GIF. Slutresul
tatet blev 12 mot 0 till JBIF:s fördel. Målen gjorda av Thore Bhy 7, Åke 
Bengtsson 2, Bror Sköld 2 och Per Brolund 1. 

Möte, odaterat, 1926 

§1 
1925 års ordf förklarade mötet öppnat. 

§2 
JBIF och AIK beslöts slås ihop. Föreningen skall heta AIK 
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§3 
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Föreningens fina 
paviljong vid 
"Puttsjövallen " 
uppfördes 1934. 

Idrottsplatser 
JBIF:s första idrottsplats var som tidigare nämnts "Ekhagen", som låg på 
norra sidan om Arbogaån mitt emot den på södra sidan liggande Gärdsel-
bäcken. Jäders Gård ställde material och bil till förfogande för planens 
iordningsställande och arbetet påbörjades den 17 juni 1932 med fortsättning 
varje måndag, tisdag och fredag. Transporter skedde på åkervägen, som går 
ner mot ån vid Fördärvet utmed Fellingsbrovägen. Vid planen ordnades bad 
med bl a trampolin. 

"Ekhagen" visade sig emellertid vara väl så svårarbetad och då bruket 
önskade den för speciellt ändamål och i ersättning erbjöd annan lämplig 
mark, beslöt föreningen att börja iordningställa en ny idrottsplats vid 
"Puttsjön" med påbörjan under 1933. 

"Puttsjövallen" blev namnet och den låg utmed Arbogaån efter Ramstigen 
mitt emot Storängstorp och ca 400 meter från Jäders skola. Idrottsplatsen 
låg mycket vackert på en liten ö i ån, omgärdad av vatten och blev under 
många år en samlingsplats och ett kärt tillhåll för medlemmarna. 

Att iordningställa fotbollsplanen var ett omfattande och tidskrävande 
arbete, som emellertid kunde genomföras med medlemmarnas frivilliga 
och ideella arbete. Bruket ställde hästar och vagnar till förfogande och 
fyllning togs från Gärdselbäcken, där grusgroparna än idag minner om vilka 
stora mängder det gick åt. Fyllningen kördes till planen av Martin 
Gustavsson, som var lastbilschaufför. Arbetet pågick ofta till sent på natten 
då ljusa nätter "höll med belysning". Avsikten var också att i framtiden 
utöver fotbollsplanen iordningställa anordningar för allmän idrott, såsom 
hoppgrop och kastringar. 

Den första tiden fick en närbelägen lada utgöra omklädningsrum och 
tvättmöjligheter fanns ju i Arbogaån. 

Under sommaren och hösten 1934 uppfördes en paviljong vid idrottsplat
sen. Ritningarna ordnades av föreningens "allt i allo" Calle Pettersson, 
populärt kallad "Calle i kraftstationen", där han hade sitt dagliga arbete. 
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Styrelse för AIK valdes: Ordf. Hans Hellkvist, vice ordf. Sven Järn, sekr. 
Per Brolund, kassör Martin Gustavsson, uppbördsman Helmer Persson och 
matr. förv. Göte Hedkvist. 

§6 
Månadsavgiften bestämdes till 35 öre. 

§7 
Inträdesavgiften bestämdes till: över 15 år 50 öre, under 15 år 25 öre 

§10 
Idrottsplatsfrågan dryftades 

§11 
Kommitté skall gå upp till disponent Fernström och begära idrottsplats. 

Den relativt nybildade JBIF förmådde tydligen inte driva den idrottsliga 
verksamheten ensam och enligt §2 ovan beslöts om ett samgående med 
tidigare bildade AIK. JBIF var liksom AIK aldrig registrerad i någon 
riksorganisation. 

Efter beslut om samgående 1926 finns inga mötesprotokoll antecknade 
i boken och fram till juni—juli 1932 låg föreningsverksamheten nere. 

Ett försök att väcka liv i idrottsverksamheten gjordes tisdagen den 14 juni 
1932 i dagsverksstugan, då några ungdomar vid Jäders Gård samlades och 
diskuterade förutsättningarna. Man tillsatte en interimstyrelse bestående av 
Hillard Persson, Erik Jansson och Per Brolund, vilka skulle på allmänt möte 
framlägga förslag till stadgar och styrelsemedlemmar. Styrelsen fick också 
i uppdrag att förhandla med disponent Gösta Reuterswärd om mark för en 
fotbollsplan, vilket senare resulterade i att Jäders Gård ställde den s k 
"Ekhagen" till förfogande. 

Onsdagen den 22 juni 1932 är ett betydelsefullt datum, då det ånyo hölls 
ett möte i dagsverksstugan och man enhälligt beslöt att bilda en registrerad 
idrottsförening med det tidigare namnet Jäders Bruks Idrottsförening (JBIF). 
Bildandet angavs till 1 juli 1932. Till föreningens första ordf. valdes Martin 
Gustavsson och övriga styrelseledamöter och suppleanter blev Hillard 
Persson, Carl Pettersson, Helmer Persson, Hjalmar Broberg, Ivar Johansson, 
Hilding Persson samt Per Brolund. 

Föreningen sökte i november 1932 inträde i Riksidrottsförbundet och fick 
meddelande per brev den 21 jan 1933 att föreningen beviljats inträde. 

Därmed startade en verksamhet, som under 22 år, fram till okt 1954, skulle 
ge stora idrottsliga framgångar och ge föreningen ett gott rykte som mycket 
välskött, med god ekonomi och fin kamratanda. Medlemsantalet var vid 
1932 års slut 30 st, men ökade stadigt och var redan 1933 64 st för att t ex 
1941 vara 69 st, 1945 74 st och som mest år 1953 76 medlemmar. 



Olle Henningsson var 1946 föreningens 
förste deltagare i Vasaloppet med en 
hedrande 77:e plats. 

Calle och Fritiof Kropp (far till Olle Kropp) var de som ansvarade för bygget. 
Virket kom man över billigt från Jäders såg. En händelse i samband med 
bygget är värt att berätta. Det fanns kor och kvigor, som gick och betade 
på byggplatsen, och då Calle vid ett tillfälle skulle läsa ritningen och vände 
sig om, stod en ko och åt på ritningen. Trots detta fortsatte bygget och det 
blev en paviljong med utmärkta tvätt- och duschrum, som på den tiden var 
sällsynta i en mindre förening. En vattenslang drogs från ån, men innan 
vattnet pumpades in i tvättrummet renades det genom en särskild anordnad 
sand- och grusbädd. Det var många gästande lag, som under årens lopp 
berömde den vackra idrottsplatsen, dess fina läge och paviljong. Vid 
avvecklingen av JBIF 1954 såldes paviljongen och placerades vid Köpings 
IP. 

Underhållet av idrottsplatsen sköttes av medlemmarna och en som bland 
många gjorde en fin insats var Kalle Öijerholm, söm gått otaliga varv med 
gräsklipparen på fotbollsplanen. 

Åren 1946—47 inträffade tråkiga händelser för föreningens fotbolls
verksamhet. Genom Jäders Bruks Intressenters beslut och Vattendomstolens 
medgivande höjdes vattenståndet uppströms i Arbogaån, vilket medförde 
att fotbollsplanen kom att stå under vatten vissa tider. Det var ett problem, 
som tyvärr inte gick att lösa, och därmed var idrottsverksamheten vid 

En spelstark laguppställning, som verksamt bidrog till seriesegern i Div 5 västra 1943. 
Stående fr v: lagledaren Thore Bhy, Gösta Karlsson, Harry Gillberg, Charles Eriksson, 
Ture Haglind, Bror Sköld, Gunnar Andersson, Gösta Öijerholm, Karl-Åke Ståhl. Knästående 

fr v: Ingvar Karlbom, Gösta Andersson, Lennart Fredriksson. 

"Puttsjövallen" avslutad. Försök gjordes att hitta andra fotbollsplaner för 
matcher och träning, bl a anhölls hos Arboga Mekaniska verkstad om att få 
iordningsställa deras plan, men tyvärr utan resultat. 

Sedan 1950 hade föreningen sportstugan Mariedal, numera riven, som 
man hyrde av Jäders Bruks Intressenter och som man reparerade och 
rustade upp. Mariedal blev med sitt fina läge på Jädersskogen utmed 
Rosendalsvägen en idealisk plats för bl a skidåkare och skidorienterare. 

Mariedal blev också platsen för föreningens sista styrelsemöte, då JBIF 
upplöstes och tillgångar m m övergick till Arboga OK. 

Fotboll 
Den sport som mest fångat intresset och samlat många utövare inom 
föreningen var fotbollen. Många är de heta och spännande matcher som 
utkämpats mot gästande lag på "Puttsjövallen" och vid otaliga bortamat-
cher. Många spelare har under årens lopp representerat föreningen, att 
räkna upp dem alla är inte möjligt. Det skulle ta för mycket utrymme i 
anspråk. Redovisningen av fotbollen skulle dock vara ofullständig om inte 
några av de mest trogna nämndes: Thore Bhy, Bror Sköld, Martin Sköld, 
Gösta Andersson, Hilding Persson, Birger Andersson, Charles Eriksson, 
Nisse Karlsson, Gunnar Andersson, Gösta Öijerholm, Lennart Fredriksson, 
Gösta Karlsson, Olle Sundell och Harry Gillberg. 

Föreningen har vunnit två seriesegrar, först 1938—1939, den sista var Div. 
5 västra spelomgången 1942—1943. De spelare, som hemförde segern var: 
Gösta Andersson, Harry Gillberg, Charles Eriksson, Gunnar Andersson, 
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Calle Pettersson var föreningens kassör 
under alla 22 åren och blev med sin 
idérikedom, kunnighet och arbetsglädje 
en "allt i allo"för JBIF. 



En B-laguppställning från slutet av 1930-talet. Stående fr v: Nils Pettersson, Karl 
Andersson, Olle Kjellberg, Gustav Engström, Nils Röfors. Knästående frv: Tore Gustavsson, 
Axel Andersson, Fritz Andersson. Sittande fr v: Gösta Dahlberg, Karl-Axel Pärlsjö, Ejnar 
Svensson. 

Föreningens A-lag i slutet av 1930-talet. Stående fr v: Birger Andersson, Tore Gustavsson, 
Emil Jonsson, Thore Bhy, Hilding Persson, Bror Sköld, Olle Kropp, Herbert Berggren. 
Knästående fr v: Martin Sköld, Gösta Andersson, Harry Köld. 

K-Å Ståhl, Thore Bhy, Göte Jonsson, Bror Sköld, Gösta Öijerholm, Olle 
Sundell och Lennart Fredriksson. 

Efter seriesegern blev det spel i Div. 4, och det fortsatte att gå bra, Efter 
seriens slut låg laget på en hedrande 4:e plats. 
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Föreningensförsta DM-seger erövrades 1942, då trion Gösta Pettersson, Martin Sköld och 
Folke Jonsson tog 1:a lagpris över 50 km. 

Skidåkning 
Föreningen beviljades inträde i Skidförbundet 1933. Inom skidsporten har 
nog JBIF nått sina största framgångar och det beror givetvis på de goda 
löpare, som föreningen förfogat över. Deras prestationer under åren är 
imponerande och en titt tillbaka i resultatlistorna visar att föreningen har 
hemfört många segrar i DM och andra stora skidtävlingar. 

Den första tävling, som föreningen deltog i, var DM över 30 km i Västerås 
den 20 januari 1935, där 7 man anmäldes och samtliga gick i mål med goda 
tider. Redan den tävlingen visade att föreningens åkare skulle bli att räkna 
med i framtiden, då Gösta Pettersson blev 2:a och tillsammans med 
bröderna Emil och Folke Jansson erövrade 3:dje lagpris. Att räkna upp alla 
framgångar, som föreningen nått inom skidsporten, är omöjligt, dock måste 
vissa insatser nämnas. Föreningens första DM-seger erövrades 1942, då 
trion Gösta Pettersson, Martin Sköld och Folke Jonsson tog 1:a lagpris över 
50 km. Samma år segrade Gösta Pettersson i Sexklubbsloppet. Den 31 
januari 1948 i Köping vann JBIF stafett 3x10 km i DM genom Georg 
Sundström, Erik Netterlund och Atle Persson. 
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Arboga Tidnings vandringspris i Sexklubbsloppet tog JBIF för alltid 1952. Laget bestod av 
fr v: Georg Sundström. K-G Jonsson. Martin Sköld, Folke Östborg och Gösta Larsson. 

Den 29 januari 1950 stod JBIF som arrangör av DM över 30 km. 
Föreningen fick sin första individuella mästare, då Georg Sundström 
segrade efter ett mycket väl genomfört lopp på utmärkta tiden 2,04.00. 

Sexklubbsloppet har under alla år tilldragit sig ett stort intresse och när 
Fellingsbro arrangerade tävlingen 1952 tog JBIF Arboga Tidnings förnäm
liga vandringspris för alltid. Laget bestod av: Georg Sundström, Gösta 
Larsson, Martin Sköld, K-G Jonsson och Folke Östborg. 

1946 hade föreningen den förste löparen med i Vasaloppet, Olle 
Henningsson, som belade en fin 77:e plats. Att beröra Vasaloppet utan att 
nämna Martin Sköld vore oförlåtligt. Den gode Martin har passerat mållinjen 
i Mora inte mindre än 22 gånger. Vilken prestation!! 

Bror Sköld, Ingemar Wiberg, Gösta Larsson och Anders Hill är andra åkare 
från föreningen som genomfört Vasaloppet. 

En bevarad resultatbok från skidsektionen visar att föreningen varit 
representerad vid de otaliga skidlopp, som arrangerades på olika platser. 

Utöver tidigare nämnda åkare finns namn som t ex Emil Jonsson, Birger 
Andersson, bröderna Lundkvist, bröderna Börje, Tore och Roland Sälle, 
Gösta Dahlberg, Gunnar Andersson, Åke Sörman, Sven Odén, K-G Jonsson, 
Mats Tengvall, Bengt Andersson. På damsidan gjorde systrarna Britta och 
Karin Öhrn många fina lopp. 
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Framgångsrika åkare från IFK Arboga i "Väringen runt" 1929. Sittande till vänster 3:an 
Ejnar "Mojen" Karlsson och till höger segraren Sven Karlsson. Stående unge Gösta 
Pettersson, som blev 6:a och som vid den tiden åkte för IFK men efter 1932 kom att 
representera JBIF. 

Här följer några exempel på tävlingar: "Väringen runt", IF Runes 
nationella, Bergslagsstafetten, Tivedsloppet, Kilsbergsloppet, Skyllbergs-
loppet, Högbyloppet, Ludvikaloppet, Silverrundan i Sala, Ryssbersloppet i 
Nyköping m fl. 

1946 var första året, som föreningens åkare deltog i ett träningsläger, som 
var förlagt till Ljungåsen i Grängesberg. Mats Tengvall och hans forne 
klubbkamrat Einar Strååt hade ordnat det väldigt fint och lägret blev mycket 
uppskattat av deltagarna. Lägret upprepades år 1947 och 1948. 

K-G Jonsson och Lars Eriksson deltog 1949 i en veckokurs i Sälen under 
legendariske "Husum-Jonssons" ledning. 

Att utöva skidåkning i den omfattning, som JBIF gjorde, var givetvis 
förenat med utgifter. Skidor, stavar, valla m.m. kostade ju pengar och en 
som bl a bidrog till att "hålla kostnaden nere" var Thore Bhy. I gårdssmedjan 
tillverkade han böjda stavbroddar, vilka gav bättre fäste än raka. Nämnas 
bör att denna broddtyp används av dagens elitåkare, så nog var Thore 
framsynt. 

Bandy 
Flera vintrar i början av föreningens verksamhet var snöfattiga, vilket 
givetvis ställde till problem för skidåkarna. Men då spelade man bandy på 
Sirsjön, några km väster om Arboga på höger sida utmed riksväg E18/E20 
vid Halvarsborgsbacken. 
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Idrottsvännen Kalle Öhrn i Grindtorp ställde upp med häst och plog för 
att få isen snöfri. Övriga förberedelser sköttes av medlemmarna själva och 
några, som verkligen hade nära till banan, var bröderna Calle och Gösta 
Pettersson, som bodde i Björnäs vid Sirsjön. 

Redan 1935 deltog föreningen med rätt god framgång i Norra Hjälmarserien. 
Föreningen deltog även under några år i bl a bandyserien Div 3 västra. 
Starka motståndare var Köpings BK, IF Rune och Kungörs SK, vilket säkert 
bidrog till att några större sportsliga framgångar inte noterades. 

Bland spelare, som flitigt deltog i seriespelet, kan nämnas Kjell Johansson, 
Thore Bhy, Birger Sjöberg, Erik Olsson och Gösta Öijerholm. 

Allmän idrott 
Inträde i Allm. idrottsförbundet beviljades 1933. Då ingen idrottsplats fanns 
de första åren var terränglöpning den enda gren som utövades. Från 
klubbmästerskapen 1933 kan noteras följande mästare: Seniorer: Gösta 
Pettersson, Juniorer: Sven Odén och Ungdom: Gunnar Axelsson. Under 
1940-talet deltog föreningen i bl a "Arbogaterrängen" och "Fristadsterräng
en", där Atle Persson, K-A Lundblad och bröderna Erik och Olle Olsson 
hade stora framgångar. 

JBIF antecknades 1934 som medlem av det nybildade Orienterings
förbundet och grundkurser hölls inom föreningen i kartans och kompas
sens användning och "Köpingsträffen" 1938 blev den första tävling där 
föreningen deltog med ett ganska gott resultat. 

Vintertid utövades skidorientring, där föreningen bl a var representerad 
vid SM 1951 genom Martin Sköld, Erik Netterlund, Bertil Olsson och Gösta 
Dahlberg. 

Vid DM i skidbudkavle deltog föreningen under flera år med framskjutna 
placeringar. Vid DM i skidorientering 1949 belade Atle Persson en fin 
andraplats. 

Festligheter 
För all föreningsverksamhet spelar ekonomin en viktig roll. Det kostar att 
driva en idrottsförening även om många bidrar med ideellt arbete. Resor, 
tävlingsdräkter, idrottsmateriel och underhåll av en idrottsplats är några 
utgifter, som kan vara nog så betungande. 

JBIF började tidigt med lotterier av olika slag, men dessa ansågs inte ge 
tillräckligt med pengar, varför man beslöt att anordna utomhusfester. 
Gustav Larsson på Röfors Gård ställde mark gratis till föreningens förfo
gande. Sonen Nisse var ju medlem, vilket säkert bidrog till att föreningen 
lyckades få mark! 

Redan i juni 1934 hölls den första festen som enligt kassaboken gav ett 
överskott av 883:01 kr. Dansbana och piano hyrdes av riksspelmannen 
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Vid föreningens 20-årsjubileum 1952 erhöll ovanstående medlemmar standar för 
förtjänstfullt arbete. Stående fr v: Martin Sköld, Birger Andersson, Gösta Öijerholm, 
Gunnar Andersson. Sittande fr v: Gösta Pettersson, Sven Odén, Thore Bhy, Bror Sköld. 

Linus Danielsson i Hasta. Röforsfesterna pågick under 2 år. Därefter 
flyttades festplatsen till bruksparken i Jäder, som låg intill verkstaden och 
smedjan. Disp. Gösta Reuterswärd på Jäders Gård ställde parken till 
förfogande om föreningen svarade för skötseln. En egen dansbana byggdes 
och många artister kom att under årens lopp framträda där. Bl a operasångaren 
Folke Andersson drog storpublik. Dessa festligheter bidrog starkt till att 
ekonomin inom JBIF under åren var stabil. Kassör under alla år var Calle 
Pettersson, som med sirlig handstil fört kassaböckerna och när man läser 
dess får man en uppfattning om hur viktigt det är med en bra kassör. Calle 
hade kanske den viktigaste och ansvarsfullaste posten i JBIF:s styrelse? 

Calle var också den som ordnade att ungdomen vid sidan av idrottsliga 
aktiviteter hade möjlighet att låna böcker. Calle skötte ett "bibliotek i 
miniatyr". 

JBIF upphör 
Liksom många platser på den svenska landsbygden drabbades tyvärr även 
Jäders Bruk av nedläggning och avfolkning. 

De arbetstillfällen, som funnits vid bl a smedjan, verkstaden, sågen och 
kvarnen, försvann när verksamheten lades ned. Många ungdomar flyttade 
till tätorten Arboga, där de såg en bättre framtid. Att fortsätta verksamheten 
inom JBIF ansågs inte meningsfyllt och JBIF upplöstes 1954 vid ett sista 
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styrelsemöte i sportstugan Mariedal. Närvarande var: ordf. Martin Sköld, 
Sven Odén, Harry Gustavsson, Gunnar Andersson, Calle Pettersson, Gösta 
Pettersson och Thore Bhy. 

Medel, inventarier, prissamlingen m.m. beslöts övergå till Arboga OK. 

Protokollsutdrag från sista mötet: 

Övergångsdatum fastställdes till den 1 okt 1954 

§4 
Styrelsen fick i uppdrag att ordna vissa formaliteter vid övergången av 

medlen med därtill hörande inventarier, prissamlingen m.m. till Arboga OK 
samt uppsätta förteckning över vad som finnes. 

§5 
Ordf. avslutade mötet och Jäders Bruks IF:s verksamhet med några ord 

och tankar omkring en idrottsförenings historia. Sedan fälldes klubban för 
sista gången. 

Det har gått många år sedan idrottsverksamheten började och avslutades 
vid Jäders Bruk. Många av de pionjärer, som startade de olika föreningarna, 
är borta. Deras och föreningarnas insatser för att skapa fritidssysselsättning 
vid bruket finns dock väl dokumenterade i verksamhetsberättelser, 
protokollsböcker, kassaböcker och andra handlingar som finns arkiverade 
vid Arboga museum. 

Många namn är uppräknade i artikeln och alla har på olika sätt bidragit 
till att göra idrottsföreningarna vid Jäders Bruk till vad de blev — 
landsortsföreningar med sällsynt framåtanda. 

Lördagen den 13 november 1982 samlades gamla kämpar från JBIF i 
Arboga OK:s klubbstuga till en minnenas kväll. Det var ju 50 år sedan 
föreningen bildades och även om JBIF upphörde som förening 1954 har 
många medlemmar hållit kontakt med varandra genom åren. 

Källor: 
Arboga Tidning, Arboga museums arkiv. 
Intervju med Martin Sköld, till vilken jag riktar ett stort och varmt tack. Utan Martins 
värdefulla hjälp hade denna artikel inte blivit skriven. 
Vapenmanufakturen vid Jäders Bruk är beskriven i "Alla Tiders Arboga" av Hans 
Almgren. 
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