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D Ä R N Ä C K E N TAGIT M Å N G A 
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Av 
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MAN O A 5PELMÅN5 INSPIRATIO 

"Laforsctis brus9' — pol-
ska komPonerad un~ 
der tecknad av hemmans V* 
ägaren jon Erik Hali i j 

Hassel a, TjuSnäs, & . 
Franskhammar. \ 

Följer nian Ljusnans Mal västerut 
genom den granna Färilabygden, 
kommer man till Laforsen, det än i 

dag vackraste av Hälsinglands många 
vattenfall. Det väldiga fallet har en stig-
ning a v 24 meter och själva storfallet liar 
en stigning till 10 å 11 meters fallhöjd. 
Det är Ljusnan, som på sin väg mot ha-
vet brutit sig genom ett mäkigt och vilt 
bergpass mitt inne i en obändig vild-
mark, som storvulen och kärv ramar in 
detta mäktiga skådespel. Här mullrar 
och dånar det av vattenmassor och tim-
merstockar, som tumla om i en titansk 
lek. Här får man vid solljus se regn-
bågfrprakt från alla hall över skumbän-
karna i denna väldiga häxkittel. 

Sedan urminnes tider har forsen varit 
föremål för bygdbefolkningens fro-

diga fantasi och särskilt bland spelmän-
nen gå tusende sägner, somliga vilda och 
hemska, andra humoristiska och tämligen 
bombastiska. Det berättas att de flesta 
av Hälsinglands gamla spelmän såsom 
F rom-Olle, Hult-Kläppen, Nagge-J on, 
Finn-Jösse och Liv-Anders m. fl. lärt 
*in konst vid Laforsen. Det ansågs på 
« n tid för ett visst gesäll prov "att spela 
en tordagsnatt i nedan" vid Troll stenen i 
forsen. Det var ett vågspel, ty Näcken 
hade plockat många själar, men de flesta 
hade klarat sig med "trolldon" och som 
betalning för lektionen kastat till fors-

gubben- en svart katt. eller en dito liöna. 
Än i denna dag ha många av Hälsing-
lands spelmän sin speciella uppfattning 
om fiolspelen vid detta trolldomsmättade 
flodstup. Det är inte så lätt att få nå-
gon ordning på den fiol som använts eller 
inspelats vid forsen. Inte heller är det 
rådligt att gå i dans efter en fiol, som 
man anar ha använts vid en sådan natt 
lig lektion eller, utan "trolldon" dansa 
efter en obekant spelmans melodier. Det 
kan gå som det gjorde på Hanebo berg-
platå' dar hela ungdoms flocken dansade 
ihjäl f=ig och ramlade utför stupet. 

Det förefaller emellertid som om en 
stor del a v de osynliga krafterna ha 

givit sig iväg ifrån Laforsen. Sålunda 
berättas det ätt Forskarlen i förklädd 
mänsklig skepnad gästat här och där ute 
i bygderna. Det kom en tid i mediet av 
förra århundradet då sprängskotten bör-
jade dåna i forsen och då hundradetals 
dalmasar med släggor, borrar och hundra-
tals kilo krut blevo lejda att ändra om 
forsens ursprungliga utseende. Väldiga 
klippblock vräktes ned från fallkrönet 
för att lämna vägéi fri för timmer och 
flottningsvirke. Det var under den kän-
cfc baggbölarepioniären Dicksons tid, då 
inga pjunkande känslor för natur och 
kultur fick stå hindrande i vägen för 
penningefloden. Det berättas från den-
na tid, att då dalmasarna drogo bort 
från sitt demoleringsverk, de i fyllan och 

penningehögfarden skrålade följande 
strof: 
''Det tryter ej slantar i Dicksons pung, 
för X'i för ej och för fallerallerej. 
Ej heller för Vicnark som är våran kung, 
fillejunkom hej fallerej." 

• 

En historia om den biltoge Necken kan-
ske är på sin plats i detta samman-

Härunder: La-
forsens norra 

fall med troll-
stenen. 

M ir ITl+IL 

häng: En ung bonde eller småbrukare 
satt en skymningsstund och gned sin fiol 
men var ej fullt nöjd med sitt spel. Då 
kom en mörkögd vandrare till gården 
och han hade en fiollials stickande upp 
ur näverkunten på ryggen.» Han bad om 
mat och logi och tog så fram fejlan och 
spelade några underbara låtar. Den un-
ge bonden och lia.is unga hustru liörde 
med förtjusning- vfch nästan med bävan 
på den egendomlige mannens spel. Då 
han slutat spela erbjöd han sig att lära 
ut konsten emot ätt han skulle få det 
bondmora bar på sig. Detta tyckte de 
unga makarna inte: var mycket att för-
saka i utbyte emot en så härlig konst. 
Några vardagsplagg lades därför ned i 
ett knyte senare på kvällen för att över-
lämnas till främlingen. Denne stannade 
dock en tid på gården och då han gick 
sin väg bad lian få komma åter då tiden 
var mogen för att hämta sin ersättning. 
Många år gingo, musiken odlades, en fa-
ger dotter föddes och de unga föräldrar-
na åldrades. En stormig oktoberkväll 
arderton år efteråt då månans skära stod 
i nedan, bultade det på dörren och in 
släpptes den underlige spelmannen, som 
kom för att hämta vad morän bar på sig 
vid förra besöket. 

Ett gammalt knyte letades fram ur 
en vindsskrubb innehållande några 

gamla paltor och överlämnades till den 
vandrande spelmannen vid dörren. Han 
smålog bara och pekade på den finhylta 
och vackra dottern på 18 år och sade: 
"Det du bar på dig wora sist jag var här 
det står där, det skall jag ha!" Bestört-
ningen blev förfärlig, då de sansat sig 
och börjat förstå med vem de hade att 
göra sade främlingen till fadern: "Jag, 
giver dig din dotter tillbaka på ett vill-j 
kor, och det är, att om du kan spela en 
låt som jag inte kan följa med uti är 
hon din, i annat fall är hon min enligt 
avtar'. Med darrande hand tog fadern 
ned sin fiol från väggen, stämde den i en 
konstig förstämning och drog i sin för-
tvivlan tilll med en polska så grann och 
så skriande vild, att främlingen tog sin 
fiol och sin näverkunt och försvann, och 
dottern var frilöst. Sedan dess har inte 
den främmande spelmannen varit synlig 
där i byn, ' > ' 

Få folkets läppar röra sig även sägner 
om vättar och skrömfc som bott i närheten 
av forsen. Sorgberget med sin gripande 
saga om den vackra stintän som blev 
bergtagen av trollen. Hennes fästman 
tog en natt ned Färila kyrkas lillklocka 
och kånkade i väg med denna till troll-
lierget och ringde så trollen rymde, men 
den lilla stintan låg död vid bergporten. 
Många vackra och rörande sagor, som 
knyta sig till Laforsen och dess närmaste 
omgivning, kan man få höra i bygderna. 
Har man tur att träffa så goda berättare 
som Vinblad von Valter eller Tore Här-
delin, då har man stoff till hundrasidiga 
sagoböcker. 

aforsen har också varit ett kärt till-
håll för stigmän och rövare. Ett 

bättre ställe för rovgods får man] 
efter: en stor bergö delar fallet i i 
delningar och i denna bergö finnas jj 
tor, en gång i tidernas morgon 
av den kokande bergmassan och t 
påbättrade av istidernas hårdhänta | 
formning. Där finnas veritabla 
gångar, särskilt lämpade för lju 
individers bravader. Hit tordes i 
hälsingelänsman hur modig han 
ty det hade varit liktydigt mej 
"komma bort". Och folktron om f 
övernaturliga väsen och makter liar] 
hållit de nyfikna på avstånd. 

Man ville påstå att mystiken! 
f lytt ifrån Laforsen, men man frj 
ändock tro att det ännu finnes 
kvar som inte hör till det mate 
och lättförklarliga. Forsen 
nu i jungfrulig fägring, i det när 
oberörd av nutidens uppbyggnads-1 
uppdämningsverk. Turistströmmen I 
ännu ej hittat dit med därmed följä 
"pensionat" och "villor", jazzsaloj 
och saxofonvrål, amasoner i 
byxor och annan turistvälsignelse. | 
vandra ännu bygdens folk vid pir 
och midsommarhelg och här vi 
några timmar vid det sövande 
set som överröstar stoj och lan 
ljusa sQmmarnätter kan man — j 
man har det rätta sinnet och det : 
örat — få höra en melodi ur foj 
och klingande hammarslag ur fem 
grottor. Ifrån sätern kan man oq 
få höra en kolock eller vallat och \ 
svarar bland älvens bergstup: la 
la, det är Laforsens svar. 

• 

Spelmännen i Hälsingland ha 
nare åren liksom långt tidigare ! 

ponerat låtar till hembygdens ära 
ha Dellens vågor, Ranungens 

L 
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pen n i n gehög färden skralade följande 
strof: 
rI>et tryter ej slantar i Dieksons pung, 
för X'i för ej och för fallerallerej. 
Ej heller för Vimark *om ar våran kung, 
fillejunkom hej fallerej." 
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En historia om den biltoge Necken kan-
ske är på sin plats i detta samman-

hang: En ung bonde eller småbrukare 
satt en skymningsstund och gned sin fiol 
men var ej fullt nöjd med sitt spel. Då 

am HlCt r kom en mörkögd vandrare till gården 
och han hade en fiolhals stickande upp 
ur näverkunten på ryggen.. Han bad om 
mat och logi och tog så fram fejlan och 
spelade några underbara låtar. Den un-
ge bonden och ha .is unga hustru hörde 
med förljusning vfph nästan med bävan 
på den egendomlige mannens spel. Då 
han slutat spela erbjöd han sig att lära 
ut konsten emot Mt han skulle få det 
bondmora bar på sig. Detta tyckte de 
unga makarna inte; var mycket att för-
saka i utbyte emot en så härlig konst. 
Några vardagsplagg lades därför ned i 
ett knyte senare på kvällen för att över-
lämnas till främlingen. Denne stannade 
dock en tid på gården och då han gick 
sin väg bad han få komma åter då tiden 
var mogen för att hämta sin ersättning. 
Många år gingo, musiken odlades, en fa-
ger dotter föddes och de unga föräldrar-
na åldrades. En stormig oktoberkväll 
arderton år efteråt då månans skära stod 
i nedan, bultade det på dörren och in 
släpptes den underlige spelmannen, som 
konl för att hämta vad morän bar på sig 
vid förra besöket. 

Ett gammalt knyte letades fram ur 
en vindsskrubb innehållande några 

gamla paltor och överlämnades till den 
vandrande spelmannen vid dörren. Han 
smålog bara och pekade på den finhylta 
och vackra dottern på 18 fir och sade: 
"D«fc du bar på dig inora sist jag var här 
det står där, det skall jag ha!" Bestört-
ningen blev förfärlig, då de sansat sig 
och börjat förstå med vem de hade att 
göra sade främlingen till fadern: "Jag 
giver dig din dotter tillbaka på ett vill-
kor, och det är, att om du kan spela en 
låt som jag inte kan följa med uti är 
hon din, i annat fall är hon min enligt 
avtal". Med darrande hand tog fadern 
ned sin fiol från väggen, stämde den i en 
konstig förstämning och drog i sin för-
tvivlan tilll med en polska så grann och 
så skriande vild, att främlingen tog sin 
fiol och sin näverkunt och försvann, och 
dottern var frilöst. Sedan dess har inte 
den främmande spelmannen varit synlig 
där i byn, t 

På folkets läppar röra sig även sägner 
om vättar och skrömt som bott i närheten 
av forsen. Sorgberget med sin gripande 
saga om den vackra stintän som blev 
bergtagen av trollen. Hennes fästman 
tog en natt ned Färila kyrkas lillklocka 
och kånkade i väg med denna till troll-
l>ergefc och ringde så trollen rymde, men 
den lilla stintan låg död vid bergporten. 
Många vackra och rörande sagor, som 
knyta sig till Laforsen och dess närmaste 
omgivning, kan man få höra i bygderna. 
Har man tur att träffa så goda berättare 
som Vinblad von Valter eller Tore Här-
delin, då har man stoff till hundrasidiga 
sagoböcker. 

Laforsen har också varit ett kärt till-
håll för stigmän och rövare. Ett 

bättre ställe för rovgods får man söka 
efter: en stor bergö delar fallet i två av-
delningar och i denna bergö finnas grot-
tor, en gång i tidernas morgon danade 
av den kokande bergmassan och sedan 
påbättrade av istidernas hårdhänta om-
formning. Där finnas veritabla rum och 
gångar, särskilt lämpade för ljusskygga 
individers bravader. Hit tordes ingen 
hälsingelänsman hur modig haii är var, 
ty det hade varit liktydigt med att 
"komma bort''. Och folktron om fallets 
övernaturliga väsen och makter har alltid 
hållit de nyfikna på avstånd. 

Man ville påstå att mystiken har 
flytt ifrån Laforsen, men man frestas 
ändock tro att det ännu finnes något 
kvar som inte hör till det materiella 
och lättförklarliga. Forsen ligger än-
nu i jungfrulig fägring, i det närmaste 
oberörd av nutidens uppbyggnads- och 
uppdämningsverk. Turistströmmen har 
ännu ej hittat dit med däimed följande 
"pensionat" och "villor", jazzsalonger 
och saxofonvrål, amasoner i sport-
byxor och annan turistvälsignelse. Hit 
vandra ännu bygdens folk vid pingst -
och midsommarhelg och här vilar man 
några timmar vid det sövande forsbru-
set som överröstar stoj och larm. I 
ljusa spminarnätter kan man — såvida 
man har det rätta sinnet och det rätta 
örat — få höra en melodi ur forsen 
och klingande hammarslag ur forsöns 
grottor. Ifrån sätern kan man också 
få höra en kolock eller vallåt och ekot 
svarar bland älvens bergstup: la la; la 
la, det är Laforsens svar. 

• 

Spelmännen i Hälsingland ha på se-
nare åren liksom långt tidigare kom-

ponerat låtar till hembygdens ära. Vi 
ha Dellens vågor, Ranungens vågor, 

Rävstabäcken. Torparkvarnen, Hag-
källstrollen, Fjunäsklockor m. m. och 
nu har även Laforsen fått både polskor 
och valser till evärdelig ära och åmin-
nelse. Genom välvilligt tillmötesgående 
av fiolbyggare Gustaf Ekstrand i Van-
delsö har ett pris blivit skänkt i form 
av en utmärkt f iol för den bästa låten 
till Laforsen. Då jag tog initiativet 
till denna pristävlan väntade jag icke 
så goda resultat som det sedan blivit. 
Ett 20-tal låtar ha insänts till bedöm-
ning; de flesta goda och intressanta av 
vilka dock nämnden utvalt en polska 
komponerad av hemmansägare John 
Erik Hall i Hassela, norra Hälsing-
land. Sven Kjellström som varit den 
utslagsgivande rösten i denna kommitté 
har även lämnat följande utlåtande oito 
denna låt: 

"Denna Halls polska är utan tvi-
vel bäst i hela samlingen låtar till 
Laforsens ära. Växlingarna och 
baston i den rörliga melodiförin-
gen ge en viss förnimmelse av 
vattnets kaskader. A nmärknings-

värt är det musikaliska inne) 
Kall har förlänat de i en häh 
polska ofrånkomliga arpeg 
(rullsträken), i vanliga fall 
tuost fyllnadsgods, men här 
diskt innehållsrika och modul 
de. Egendomligt ar att ial 
stegringen i varje repris där 
jan är tämligen traditionell, 
fortsättningen intressant och 
ginelL Polskan är ett uti 
tillskott till Hälsingemusikem 
melodiskatt 

Sven Kjellstr 

Av de följande låtarna kommei 
n:o 2 en polska av Valle Joi 

Holmsveden. Som n:o 3 en s. k. 
polska av Tore Härdelin, Delsbo 
som n:o 4 en polska (Minnen fråi 
forsen) av OHe Gustafsson, Holi 
den. Alla bra och i hög klass, 
värda pris om några ytterligare 
uppbringas. Vad som däremot är 
är en del valskompositioner, vis 
i gen med en del intressanta passag 
och där, men i regel knegiga oc 
verkade av modern slätstrukenhet 
skan är fortfarande bygdespelma 
rätta uttryck for livsglädje eller 
allvaret. Det finnes mollpolsko 
modiga och mörka som ändocl 
uttryck för glädje bland sin bygd 
fast de kunna låta sorgesamma f 
socknee. En spelmansgubbe i Äl 
yttrade en gång på tal om detta 
sörländingar begriper inte att vi j 
i moll, ja vi till och med super 
här uppe"? 

Låttävlan kommer att fortsätt* 
för övriga landskap. I Söderra* 
har redan en kompositionstävlan 
utlyst i samband med årets spel 
stämma vid Vibyholm. Första ] 
gare där blev bokbindare K 
Axelsson, Flöda, för en polska o 
rendator I. Hultstrom, Flodaforé 
gånglåt. Det gäller icke blott att 
utan även att vidmakthålla och lc 
göra vår bygdemusik samt att m 
och uppmuntra bygdens själ 
konstnärer. 

En roman om Sveiiskbyborn 
Europeus 

rider mot norr. 
Ett kapitel ur en tillärnad 

fortsättning till 
"Babels älvar" 

Av 
Harry Blomberg. 

o ch åter sitter pastor Johan Euro-
peus i sadeln på sin högbenta 
kosackhäst, lidande mot norr. 

I flera år har han varit själaryktare 
för de tolvhundra svenskar, som han 
1782 följde till Gammalsvenskby vid 
Svarta Havet. Han har invigt deras ka-
pell, och mången kväll har han lyssnat 
till klangen av angelus från den lilla trä-
stapeln. Följd av tacksägelser har han 
nu åter dragit sina färde mot Moskva och 
nya uppgifter därtill nödgad av både 
timliga och andliga krav. 

Höstkvällen sjunker stjärnlös över vä-
gen, där han rider fram. Redan är han 
hundratals verst från svenskarnas dia-
spora, och sällsam till sinnes förnimmer 
han Rysslands oändlighet kring sig och 
hästen. Han minns den kväll, då han red 
ut från Novgorod för att möta den döds-
trötta pilgrimsskaran från Dagö, och 
hans tankar befolkas av alla dem, han 
lämnat i förskingringen nere vid Dnjepra, 
Vår Herre vare med dem på stäp-

—y-i/->•*•«•!c 1 ntirl! TTm-

är månen. Den liksom rör upp c 
töcknet över slättmarkerna och bo 
närmare. Till sist står den rund? 
klar bakom drivande tottar och sk 
förkrympt skugga av häst och 
som med ryckiga rörelser följer e * 

Han har ridit ännu någon tin 
han långt borta i mörkret > 

ett nytt, darrande ljussken. I 
tänker han, att där måste ligga e 
och han gläds vid tanken på a 
få hästen i stall och själv sova • 
Han kommer närmare och förstå 
det är en eld uppgjord ute i 
vid sidan av vägen. Är det en he 
tänt sin natteld och sitter huk 
flammorna för vildjurens skull? 
spänner ögonen i den oroliga röc 
ten, men ser ännu inga människ 
ten har också lyft huvudet ocli 
fram sina öron som små trumpet 
trav blir tveksammare och pastoi 
honom framåt med ett sporrhugi 
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Följer man Ljusnans ådal västerut 
genom den granna Färilabygden, 
kommer man till Laforsen, det än i 

dag vackraste av Hälsinglands många 
vattenfall. Det väldiga fallet har en stig-
ning av 24 meter och själva storfallet har 
en stigning till 10 å 11 meters fallhöjd. 
Det är Ljusnan, som på sin väg mot ha-
vet brutit sig genom ett mäkigt och vilt 
bergpa^s mitt inne i en obändig vild-
mark, som storvulen och kärv ramar in 
detta mäktiga skådespel. Här mullrar 
och dånar det av vattenmassor och tim-
merstockar, som tumla om i en titansk 
lek. Här får man vid solljus se regn-
b&gfrprakt från alla håll över skumbän-
karna i denna väldiga häxkittel. 

Sedan urminnes tider har forsen varit 
föremål för bygdbefolkningens fro-

diga fantasi och särskilt bland spelmän-
nen gå tusende sägner, somliga vilda och 
hemska, andra humoristiska och tämligen 
bombastiska. Det berättas att de flesta 
av Hälsinglands gamla spelmän såsom 
From-Olle, Hult-Kläppen, Nagge-Jon, 
Finn-Jösse och Liv-Anders m. fl. lärt 
gin konst vid Laforsen. Det ansågs på 
« n tid för ett visst gesällprov "att spela 
en tordagsnatt i nedan" vid Troll stenen i 
forsen. Det var ett vågspel, ty Näcken 
hade plockat många själar, men de flesta 
hade klarat sig med "trolldon" och som 
betalning för lektionen kastat till fors-

gubbeiv en svart katt eller en dito höna. 
Än i denna dag ha många av Hälsing-
lands spelmän sin speciella uppfattning 
om fiolspelen vid detta trolldomsmättade 
flodstup. Det är inte så lätt att få nå-
gon ordning på den fiol som använts eller 
inspelats vid forsen. Inte heller är det 
rådligt att gå i dans efter en fiol, som 
man anar ha använts vid en sådan natt 
lig lektion eller, utan "trolldon" dansa 
efter en obekant spelmans melodier. Det 
kan gå som det gjorde på Hanebo berg-
platå/ dar hela ungdoms flocken dansade 
ih jäl s% och ramlade utför stupet. 

Det förefaller emellertid som om en 
stor del av de osynliga krafterna ha 

givit sig iväg ifrån Laforsen. Sålunda 
berättas det att Forskarlen i förklädd 
mänsklig skepnad gästat här och där ute 
i bygderna. Det kom en tid i mediet av 
förra århundradet då sprängskotten bör-
jade dåna i forsen och då hundradetals 
dalmasar med släggor, borrar och hundra -
tals kilo krut blevo lejda att ändra om 
forsens ursprungliga utseende. Väldiga 
klippblock vräktes ned från fallkrönet 
för att lämna väg^h fri för timmer och 
flottningsvirke. Det var under den kän-
cffe baggbölarepioniären Dicksons tid, då 
inga pjunkande känslor for natur och 
kultur fick stå liindrande i vägen för 
penningefloden. Det berättas från den-
na tid, att då dalmasarna drogo bort 
från sitt demoleringsverk, de i fyllan och 

penningehögfärden skrålade följande 
strof: 
''Det tryter ej slantar i Dicksons pung, 
för X'i för ej och för fallerallerej. 
Ej heller för Vimark som är våran kung, 
fillejunkom hej fallerej." 

« 
E n historia om den biltoge Necken kan-

ske är på sin plats i detta samman-

mat och logi och tog så fram fejlan och 
spelade några underbara låtar. Den un-
ge bonden och lia.is unga hustru hörde 
med förtjusning .fch nästan med bävan 
på den egendomlige mannens spel. Då 
han slutat spela erbjöd han sig att lära 
ut konsten emot Mt han skulle få det 
bondmora bar på sig. Detta tyckte de 
unga makarna inte: var mycket att för-
saka i utbyte emot en så härlig konst. 
Några vardagsplagg lades därför ned i 
ett knyte senare på kvällen för att över-
lämnas till främlingen. Denne stannade 
dock en tid på gården och då han gick 
sin väg bad han få komma åter då tiden 
var mogen för att hämta sin ersättning. 
Många år gingo, musiken odlades, en fa-
ger dotter föddes och de unga föräldrar-
na åldrades. En stormig oktoberkväll 
arderton år efteråt då månans skära stod 
i nedan, bultade det på dörren och in 
släpptes den underlige spelmannen, som 
kom för att hämta vad morän bar på sig 
vid förra besöket. 

Ett gammalt knyte letades fram ur 
en vindsskrubb innehållande några 

gamla paltor och överlämnades till den 
vandrande spelmannen vid dörren. Han 
smålog bara och pekade på den finhylta 
och vackra dottern på 18 år och sade: 
''Det du bar på dig mora sist jag var här 
det står där, det skall jag ha!" Bestört-
ningen blev förfärlig, då de sansat sig 
och börjat förstå med vem de hade att 
göra sade främlingen till fadern: "Jag 
giver dig din dotter tillbaka på ett vill-
kor, och det är, att om du kan spela en 
låt sorn jag inte kan följa med uti är 
hon din, i annat fall är hon min enligt 
avtal". Med darrande hand tog fadern 
ned sin fiol från väggen, stämde den i en 
konstig förstämning och drog i sin för-
tvivlan tilll med en polska så grann och 
så skriande vild, att främlingen tog sin 
fiol och sin näverkunt och försvann, och 
dottern var frilöst. Sedan dess har inte 
den främmande spelmannen varit synlig 
där i byn, 1 \ 

På folkets läppar röra sig även sägner 
om vättar och skrömt som bott i närheten 
av forsen. Sorgberget med sin gripande 
saga om den vackra stintan som blev 
bergtagen av trollen. Hennes fästman 
tog en natt ned Färila kyrkas lillklocka 
och kånkade i väg med denna till troll-
lierget och ringde så trollen rymde, men 
den lilla stintan låg död vid bergporten. 
Många vackra och rörande sagor, som 
knyta sig till Laforsen och dess närmaste 
omgivning, kan man få höra i bygderna. 
Har man tur att träffa så goda berättare 
som Vinblad von Valter eller Tore Här-
delin, då har man stoff till hundrasidiga 
sagoböcker. 

aforsen har också varit ett kärt till-
håll för stigmän och rövare. Ett 

pmmwnrw «*T 
formning. Där finnas veritabla rum 
gångar, särskilt lämpade för ljussky 
individers bravader. Hit tordes i 
hälsingelänsman hur modig hari är 
ty det hade varit liktydigt med 
"komma bort". Och folktron om fall., 
övernaturliga väsen och makter liar allti 
hållit de nyfikna på avstånd. 

Man ville påstå att mystiken 
flytt ifrån Laforsen, men man fre. 
ändock tro att det ännu finnes nåa, 
kvar som inte hör till det materiellt 
och lättförklarliga. Forsen ligger än-
nu i jungfrulig fägring, i det närmasti 
oberörd av nutidens uppbyggnads-och 
uppdämningsverk. Turistströmmen liar 
ännu ej hittat dit med därmed följande 
"pensionat" och "villor", jazzsalonger 
och saxofonvrål, amasoner i sport, 
byxor och annan turistvälsignelse. Hit 
vandra ännu bygelens folk vid pingst-
och midsommarhelg och här vilar inan 
några timmar vid det sövande förste* 
set som överröstar stoj och larm. 3 
ljusa sgmmarnätttr kan man — såvida 
man har det rätta sinnet och det rätta 
örat — få höra en melodi ur forsen 
och klingande hammarslag ur forsons 
grottor. Ifrån sätern kan man också 
få höra en kolock eller vallat och ekot 
svarar bland älvens bergstup: la k, 
la, det är Laforsens svar. 

• 

Spelmännen i Hälsingland ha på ge-j 
nare åren liksom långt tidigare kom-1 

ponerat låtar till hembygdens ära. Vi 
ha Dellens vågor, Hanungens vågor, 


