VISIT-AKTUELLT 21-07-27

Mejl till företag och föreningar i Gästriklands besöksnäring och till naturintresserade

TIPS OCH INFORMATION

TEMA KULTURHISTORIA
TIPS PÅ BESÖKSMÅL
Du som har en turistanläggning: Ge dina gäster tips
på kulturhistoriskt intressanta platser, t.ex.
Wij Valsverk, där man kan se utställningen
Drivande skog.
www.visitgastrikland.se/besoksmal/kulturkollen

GÄSTRIKLAND – en dikt med kulturhistoria
En gästrikevän sände oss en dikt som handlar om tider
i förändring. Dikten är skriven av Elof K Forsslund.
Kanske på 1940-talet? Vet DU något om denne diktare
ber vi dig berätta om honom.

Gästrikland
Bottenhavets bölja svallar
mörk mot Skräddarhällans kon.
Genom Jädraåsens tallar
drager stormen stark i ton.
Men i dalarna därnere
spelar vinden mindre tungt,
blott ett kvintilere,
nästan stilla, nästan lugnt.
Gamla timmerstugor, ekar
skugga Tolvfors bruk idag.
Nutidsbarnens glada lekar
gå, men inga hammars slag
klinga här och Axmar även
sover, mödans id är slut.
Böjde smedens valk i näven
är ett minne från förut.

Blanka stålband länder famnar
Sandviks sågar fälla skog.
I de mångbesjungna hamnar
Mackmyrsmassan lossas nog.
Hagaström jag minns.
Bränner än du tegel vid din å?
Borta äro mina vänner,
dina ugnar ännu stå.
Öjaren och Storsjön blänka,
i de många sjöars led
och i landets södra sänka
glider älven mäktigt bred.
Skogbeklädda holmar,
stränder lockande till äventyr.
seglaren som hemåt vänder,
söker blink från Böna fyr.
Snabbt förinna oftast åren
kort är sommar`ns rika prakt,
kan du återfinna spåren
till din ungdoms ljusa trakt?
Nu när aftonsolen glöder,
hör jag minnets stilla sus,
lyssnande jag tryggt mig stöder
mot min barndoms gamla hus
Elof K Forsslund
FÖRETAGSFÖNSTRET
Vill du presentera ditt företag eller din förening i
FÖRETAGSFÖNSTRET och INSTAGRAM ?
Sänd oss då ett mejl!
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sänd oss gärna e-postadresser på personer som kan ha glädje
av VISIT-AKTUELLT!

www.visitgastrikland.se
Dennis: 070 314 41 74

info@visitgastrikland.se
Jan-Ola: 070 531 95 77

