
männen Blinde Janne och donatorns 
fa r Johan Wetter, som flyttade från 
Granna socken till Tranås år 1909. 
Det skall bli en fortsättning på do-
nationen, sade hr Wetter bl. a. Han 
har i sin ägo totalt 312 melodier, 
varav 104, som han själv upptecknat, 
däribland av Theodor Freyland i 
Frinriaryd. 

Ef ter kaffeservering visades med 
hjälp av balloptikonapparat en 
mängd fotografier ur familjealbum, 
tillhöriga f ru Ellen Sandberg och f ru 
Maj-Stina Borg. Som avslutning rul-
lades ett par filmer, den ena av hr 
Knut Sjöström från branden på 
Tranås Kontorsmöbler 1935 och den 
andra av hr Mats-Olof Hellberg från 
en av Cirrus-bränderna. 

Handskrift gåva 
till hembygden 

Holavedens hembygds- och forn-
minnesförening i Tranås får ikväll, 
fredag, mottaga en fin gåva. Det är 
läroverkslärare Gustav Wetter, Ka-
trineholm, som då överlämnar en 
handskrift, vilken upptar låtar från 
tranås- och grännatrakten. 

Hanskriften innehåller en kort bio-
grafi över Blinde Janne och där finns 
också 12 låtar upptecknade 1907 av 
Axel Boberg, Malmö, efter Blinde 
Janne och fyra låtar upptecknade tio 
år senare av kvällens givare Gustaf 
Wetter. Ef te r A. E. Bolling finns två 
låtar upptecknade 1957 och efter 
Ernst Stark tre låtar upptecknade 
1963. Johan Wetter, som var född 
1869 och avled 1938 var fa r till läro-
verkslärare Wetter. Fadern var en ut-
märkt spelman i grännatrakten och 
1909 flyttade familjen till Tranås och 
dar tillbringade givaren också sin 
uppväxttid. Handskriften skall depo-
neras i Tranås stadsbiblioteks hand-
skriftsamling. 

, Folkskollärare Gustaf Wetter (bil-
den) från Katrineholm reser i dagar-
na till Norge för att övervara en Kap-
peleik på hardangerfela vid Geilo i 
Hardangerdalen. Kappeleik är det-
samma som spelmansstämma och har-
dangerfela är ett instrument med ät-
ta strängar. 

Hr Wetter kommer att ha bandspe-
lare med sig och ta upp låtarna på 
band. Han har för ändamålet fått ett 
stipendium från Svensk-norska sam-
arbetsfonden och det sk han hämta i 
Oslo. 

Tisdagen den 28 lunf 1966 


