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Janne Johansson-Wristel, den siste bygdespelmannen i Gränna.

Minnesvård i Gränna över
spelmannen "Blinde Janne"

I mitten av september kommer Jönköping, Eksjö, Växjö och MarieGränna hembygdsförening att fred. 1910 kallades han till riksspelminnet av den vida mansstämman på Skansen i Stock962 högtidlighålla
kände bygdespelmannen och Grän- holm och där erhöll han riksspelnasonen "Blinne Janne", genom mansmärket i silver.
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Lgra år
lan på hennes vackra herrgård
illa vid bygdespelmännen i Gränna.
e dock Avtäckningen förrättas av hem- Gårdsby i Kronobergs län.
Mrine- bygdsföreningens ordförande Olof Så länge hon levde ihågkom hon
affärs- Fong och en betraktelse skall hållas blinne Janne med en tia varje jul.
avled på ålderdomsav kyrkoherde Wallis Wendel. Efter Blinne iJanne
Gränna den 7 november
avtäckningen av minnesvården, som hemmet
1926 och därmed gick stadens sista
bygdespelman
Någon gravsatts upp genom hembygdsförening- vård fick han urej tiden.
och inte heller nåens försorg, kommer kransnedlägg- gon dödsannons. Men
nu har Gränning att äga rum.
na hembygdsförening rest en vård
På gravstenen skall står/pljande som
skall minna om den hädangånginskription: "Här vilar derv bljnde ne spelmannen.
spelmannen Janne Johanso^-^ristel". Han föddes år 1843 på ett torp
som hette Stadsmarken i norra delen av Gränna och han var blind vid'
födseln. .
Medan Janne var helt liten flyttade han med sina föräldrar ner till
Gränna där fadern, Johan Adamsson, fick anställning som nattväktare och betjänt vid tullen.
Redan som fem-åring fick den
fattige pojken tag i en fiol och lärde sig snart spela. Som vuxen förtjänade han sitt levebröd som spelman vid marknader och danstill-

