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Åttaårige Simon Mellgren från Mälgåsen lär sig att smida en krok av järn av smeden 
Roland Olsson från Bleka i Tandsbyn. Foto: Malin Moberg 

Hunge har fått en kulturfestival 
Hunge Det var urpremiär för Kulturarvsfestivalen i Hunge Folkets hus. – 
Det här kan vara början på något riktigt bra, säger Jon Johansson, 
projektledare vid NCK. 

Nordiskt centrum för kulturarv, NCK, arrangerade under lördagen på 
uppdrag av länskulturens projekt Drivkraft, en festival där det parallellt med 
föreläsningar och försäljning av lokala produkter även hölls olika 
workshops. Och det var något av tanken bakom hela Kulturarvsfestivalen, 
att yrkesmän, pedagoger, barn och nyfikna besökare skulle mötas och låta 
sig inspireras av varandra och det kulturarv som finns omkring oss.

– Vi vill visa företagen här i bygden att vi kan vara en resurs för dem med 
våra arkiv, säger historikern och forskaren Sara Grut, vid NCK som föreläste 
under dagen.

Antikvarien Björn Olofsson från Jamtli berättade i sin föreläsning om hur 
man kan se berättelser i de mest oansenliga byggnader som en gammal lada 
till exempel.

– Man kan lägga ett pussel av ortsnamn, se de fysiska spåren i byggnaden 
som korn och få en ledtråd av ladans namn, säger han.

Smeden Roland Olsson Tandsbyn fick många besökare av framför allt barn 
som ville prova på att smida en järnkrok.
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– Barn har inga spärrar och det är befriande när man försöker förmedla ett 
hantverk, säger han.

Jon Johansson, projektledare vid NCK, betonade även kulturarvets betydelse 
när det gäller integration.

– Människor från andra länder som har snickrat eller arbetat med händerna i 
sitt hemland kan prova olika tekniker och vi kan mötas och låta oss 
inspireras av varandra, säger han.

 Malin Moberg 063-15 55 30 malin.moberg@ltz.se 
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