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JÄDRAÅS   /   Ockelbo   kommun   

    

  

Om   
Jädraås   är   en   f.d.   bruksort   i   nordvästra   Gästrikland,   i   Ockelbo   kommun,   som   var   med   i   starten   av   
Sveriges   industrialisering   genom   framställning   och   förädling   av   järn.   Byn   tillkom   1857   i   och   med   
anläggandet   av   Jädraås   bruk.   Kraften   kom   från   Jädraån   och   energin   från   de   omkringliggande   
skogarna.   Järnvägen   började   rulla   genom   byn   1874.   Bruket   lades   ned   1942   och   järnvägen   1970.   När   
bruket   var   som   livligast   bodde   här   omkring   2000   invånare,   nu   bor   det   runt   200.   Idag   är   Jädraås   på   
många   sätt   en   nostalgisk   plats   som   minns   fornstora   dagar.   Bland   annat   så   vann   byn   i   sin   helhet   
utmärkelsen   “Årets   industriminne   2020”   för   de   insatser   som   görs   för   att   bevara   och   uppmärksamma   
det   industriella   kulturarvet.   De   industriella   minnena,   järnvägen   och   bruket   vårdas   och   används   –   bl.a.   
bedriver   föreningen   Jädraås   Tallås   Järnväg   (JTJ)   museitrafik   med   ångtåg   på   somrarna,   och   Föreningen   
Hyttan   sköter   om   bruket   och   dess   omgivningar   med   uthyrning   och   rundvandringar.   I   Sverige   var   
Jädraås   med   och   la   grunden   för   den   materiella   rikedom,   genom   utvinning   av   naturresurser,   som   på   
ett   vis   försatt   oss   i   den   situation   vi   är   i   idag.   Historien   kunde   tagit   en   annan   väg,   och   skulle   vi   fortsatt   
att   på   samma   -   relativt   mot   idag   småskaliga   -   utvinning   som   skedde   i   Jädraås   skulle   vi   kanske   klarat   
oss   inom   planetens   gränser.   Men   bruket   i   Jädraås   lades   ned   för   att   det   blev   olönsamt   i   förhållande   till   
en   mer   storskalig   produktion.   Var   ställer   det   Jädraås   idag?     

  
Din   utgångspunkt   i   Jädraås   är   platsen,   dess   människor,   kultur   och   utveckling.   En   plats   som   idag   ligger   
i   den   periferi   som   uppstår   i   de   geografiska   utkanter   ett   centraliserat   konstliv   skapar.   Genom   konsten   
finns   möjlighet   att   lyfta   fram   historier,   kunskaper,   erfarenheter   och   perspektiv   som   kan   bäras   av   oss   
som   bor   och   verkar   här.   Det   bärandet   tror   vi   kan   ske   genom   att   initiera   kreativa   och   konstnärliga   
processer   som   lever   kvar.   Inte   genom   att   producera   något   som   sen   ska   ”ut”   –   utan   att   genom   
samverkan   och   en   gemensam   process   göra   konstens   kraft   som   mest   gällande.   Kan   Jädraås   och   
mindre   platser   på   landsbygden   istället   vara   det   som   återigen   lägger   grunden   för   ett   annat,   men   den   
här   gången   mer   hållbart,   samhälle?     

  
Boende   och   resurser   
På   plats   får   du   ingångar,   bollplank   och   praktisk   hjälp   av   Peter   Oijens   som   bor   i   den   gamla   prästgården   
och   är   intresserad   av   föreningsdemokrati,   bussar,   kartor   och   tror   på   kraften   i   lokal   omställning.   Peter   
är   engagerad   i   Jädraås   Folkets   hus,   Jädraås   allmänna   idrottsklubb   och   ett   projekt   kring   att   starta   ett   
fårkooperativ   i   byn.   För   boende   finns   möjlighet   att   bo   i   en   lägenhet   i   en   gammal   Smedsgård.   

  


