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Trots tider av pandemin så jobbar vi oförtrutet vidare mot vår våra långsiktiga mål att
bevara minnet av Gustav Vasas 1500-talssmedjor och att skapa en mötesplats för kultur i
alla dess former. Navet i detta hjul är vårt museum och alla trevliga aktiviteter vi skapar.

Det händer på Jäder!

Smeden Efraim på plats i smedja nr 6!



Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i 2021?)
Januari-Februari
Övre utställningarna byggs på med föremål och texter. Ett förstorat flygfoto (2,5 x 2,5 m) från 1922 ger
en mycket bra bild av hur det såg ut på Jäder när smedja och mycket annan bebyggelse fanns kvar.

Historisk materiel skänkt till föreningen! Fakturor, följesedlar och annan intressant dokumentation gör
bilden av livet på Jäder ännu mer komplett.

Mars-April
Vårstädning enligt plan, vi jobbar ute, vi jobbar med avstånd, allt för att besökarna skall mötas av ett fint
Jädersbruk då sommaren kommer.

Värmepumpar installeras i utställningshallarna, nu kan vi jobba och ta emot besökare året runt!

Nödutgångsbelysningen renoveras för vår och våra besökares säkerhet.

Fornminnesvård på hög nivå bedrevs när vi grävde i vattenrännan intill fornlämningen. Målet med detta
arbete är att hålla rännan öppen för vattnet och ge besökarna en ännu finare inramning längs ån.

Maj-Juni
Gökotta med som vanligt fint väder och ett entusiastiskt gäng som fick en trevlig morgon på Jäder

På nationaldagen förrättades invigning av träsmed och skärmtak över ersja och städ invid ån. Ytterligare
en installation kan läggas till i våra yttre utställningar.

Fordonsträffar på tisdagar och premiär med stor nervositet. Vi lyckades hålla oss innanför covidreglerna
för folksamlingar (max 100 personer). Som tur var höjdes gränsen till 600 efter någon vecka och vi
kunde andas ut. Ett mycket populärt evenemang som vi hoppas kommer igen till sommaren 2022.

Ställplatser för husbilar, vilken succé! Husbilsfolket har verkligen tagit Jäder till sitt hjärta, närmare 100
övernattningar under sommar och tidig höst gör att vi satsar på 3 platser till kommande år, el och även
wifi hoppas vi kunna erbjuda.

Årsmöte i juni kändes konstigt, men det fungerade ju och vi kan konstatera att vår förening mår ganska
väl med tanke på omständigheterna. Styrelsen önskar som alltid, FLER AKTIVA MEDLEMMAR.

Uppassning vid middagsbordet, en självklarhet på Jäder



Juli-Augusti
Tisdagsträffarna fortsatte och populariteten ökade från gång till gång, avslutningen toppade med nära
200 fordon och cirka 500 besökare. Vill du jobba med fordonsträffarna 2022? Hör av dig till styrelsen, vi
måste få in mer folk för att klara av anstormningen.

Solrosförsäljningen kan nog kallas en tradition nu. Vi är efterlängtade och populära i stan då vi säljer
våra solrosor och självplockningen på Jäder är även den mycket populär. Stort tack till alla som deltog
i plockandet och försäljningen!

September-Oktober:
Fellingsbro folkhögskola besökte oss med ett antal elever som fick prova smide och höra historien om
Jädersbruk.

Köpings Bil & Teknikhistoriska förening besökte oss, fick guidad tur och gott fika.

Familjedag för medlemmar ersatte Jädersbruksdagarna och gav verkligen mersmak, en mycket trevlig
tillställning med skyttetävling, fisketävling, gott att äta och mycket trevligt umgänge.

Besöksverksamheten ökar när Sveriges Konstsmidesförening håller årsmöte och workshop hos oss.
Detta är ett perfekt exempel på när vi håller med plats och en förening utifrån kommer och gör sin grej.

El till förrådet ger både välbehövlig belysning i förrådet och el till tre ställbilsplatser som vi hoppas skall
locka nya besökare till kommande sommar.

Omställning i museets motoravdelning genom att vi tar bort det som har med EPA-Traktorer att göra
och nu fyller på med MC och Moped vilket vi hoppas lockar nya besökare till oss.

Gruppbokningar ökar när Tuna MC besöker oss vid sitt årliga rally ”Höstrusket”. Omkring 40 tappra
knuttar kom till oss för guidning på museet och givetvis gott och värmande fika.

Småbilsutställning i nedre utställningshallen bidrar till nyheter, en hel monter med fina Saabbilar (och
en stor) gör att besökarna har nya saker att vila ögonen på. Detta är vår största lilla utställning!

Vi förstärker de yttre utställningarna med en grävmaskin som kan bli en riktig ögonmagnet när
drängarna monterat ihop alla delar, givetvis ska den startas (luft+bränsle+gnista=start!)

November-December:
Drängarna slutför renoveringen av en mindre åk- och transportvagn lagom stor att dra efter Grållen.

Vi bidrog vid Arbogas tre Julmarknader i december genom att vi skötte eldkorgar och marschaller samt
agerade pittoreskt inslag i gatubilden. Stor tack till alla som hjälpte till i kylan!

Året avslutades som sig bör med adventskaffe och skinkmacka, Tack Mimmi och alla andra som
ordnade detta.

Patina och maskinhistoria fint förpackade!



Vad gör vi i 2022?
Gällande våra fasta aktiviteter vill jag gärna hänvisa till vår hemsida
www.jadersbruksvanner.se/aktiviteter där du hittar alla tider och kontaktuppgifter för möten och
träffaskvällar.

På vår Facebooksida (som kan ses även utan FB konto) ser du de mest aktuella bilderna och
informationen om vad som pågår. Adressen är https://www.facebook.com/Jadersbruksvanner/

Övriga Projekt 2022
Stenvagnen
En ombyggd gammal lastbil från 1943 har skänkts till föreningen. Benämningen är stenvagn för att den
användes för att lyfta sten ur åkrarna. Renovering pågår.

Epa-Traktor
En EPA-traktor byggd på en T-Ford skall få nytt liv. Renovering pågår.

Grävmaskinen
Skall skruvas ihop och köras igång.

Stenbron
Bron vid fornlämningen som leder ut till ön skall restaureras och stenar som ramlat ner skall läggas
tillbaka på sin plats.

Historisk utställning
Vår historiegrupp skall i en del av övre utställningshallen visa den riktigt gamla historien om den
vapenmanufaktur som Gustav Vasa starta på Jädersholme år 1551.

Efterlysningar!
Vi behöver fler som kan vara med och jobba i våra arbetsgrupper, hör av dig till Janne på
072-391 61 51 om du vill vara med. Alla kunskaper och färdigheter efterfrågas.

Vi är i särskilt stort behov av någon eller några som vill förstärka vår historiegrupp som fått rejält med
luft under vingarna. Hör av dig till Staffan Brundin tfn. 070-632 42 62 om du vill vara med i detta
härliga gäng

Succé som ger mersmak!

”Vi gör det tillsammans”

Styrelsen genom/ Jan Larsson

www.jadersbruksvanner.se


