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l.

Pigvalsen.
Från Skällvik, Östergötland.
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2.

Allvalsen.

1

N:o 1 är en tradition efter båtsman Måne från Skällvik, Östergötland. Han var en vidtheryktad spelman, och "hade lärt af Necken,
som slutligen tog honom" - ty Måne "drogs ned" under isen. - Valsen,
jemte mycket annat, lärdes af Månes lärjunge, "Sven på skogen" (skomakare, Sörby, Mogata), hos hvilken utg. inhemtat densamma. utg.
har tillsatt sluttakten i första reprisen, för att någon gång få slut på
valsen; men denna speltes icke af Sven.
Då denna vals speltes på "lekstugor" så icke allenast sjöngo
pigorna melodien, utan skreko af förtjusning, och som valsen icke hade
något slut (neml. musiken); så tycktes detta inverka på de dansandes
uthållighet, nästan till det otroliga.
N:o 2. Tidigt om våren komma flockar på tusendetal af Alfogeln
(Fuligula glacialis) och ligga vid kanten af hafsisen omkring Gotland.
Under sin lek uppgifva hanarne ett läte liknande melodien i första
takten; och af denna naturton hafva de musikaliska gotlandsspelmännen
nkomponeratn en vals, allmänt känd på Gotland under namnet "Allvalsen."
C. E. Södling.

