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öl jer mta Ljusnans ådal västerut
g«aom Ä •'•grann» Färilabygden,
kommer >ttOM-till Laforséc, det än i
"MLlffia.ste ^"'Hälsinglands många

u Det väldiga fallet har en stig-
r 4 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 ooh vilt
i— ffij^ jnne j ^ obgn^g, yii^

»•.̂ istaryî -̂ b''!!!!»^ ramar in
itiäktiga »kådespel. 'Här gmllrar

oöli dånar det av vattenmassor ooh tim-
merstockar, som tumla om | en titansk
lek. Här får man vid solljus ee regn-
båjgsprakt från alla håll Sver skumbän-
karna i denna väldiga häxkittel.

Se4*n urminnes tider har forsen varit
föremål för bygdbefolkningens fro-

dig» fantasi ooh särskilt bland spelmän-
»«sn gå tusende sägner, somliga vilda och

iJiéfawki^1 andra humoristiska och tämligen
rbojÉtÉurtifska. Det berättas att de flesta
"Av Häi»inglandfl gamla spelmän såsom
tft-wa-Olle,; Hult-Kläppen, Nagge-Jon,
lTiUtt-lÄM och Liv-Anders m. fl. lärt
lifi k<»n«t vid Laforsen. Det ansågs på
«a tid för ett visst gesällprov "att spela
«n tortUftfsnatt i nedan" vid Trollstenen i
ferien, Det var ett vågspel, ty Näckeft
hftd« plockat många själar, men de flesta
hade klarat sig med "trolldon" och söm
betalning for lektionen kastat till fors-

gubben eti svart katt eller en dito h8na.
Än i denna dag ha många av Hälsing*
lands spelmän sin speciella uppfattning
om fiolspelen vid detta trölldomsmättade

l flodstup. Det Sr inte «A lätt att få nå-
gon ordning på den fiol som använts eller
inspelats vid forsen. Inte heller är det
rådligt ati gå i dans efter en fiol, som
man anar ha använts vid en iådan natt-
lig lektion elle-r, utan "trolldon" dansa
efter en obekant spelmans melo«iier. Det

. df r
ih j al' iig och raaölMe utför stupet. ,U il


