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Omslagsbilden (och tomtehistoria)
Denna gång torde förstasidans bild inte behöva någon särskild presentation.
Även om julfirandet numera i många hem tycks centreras runt Walt Disneys
seriefigur Kalle Anka och hans vänner, så är nog också jultomten (och hans
julklappar) ett viktigt inslag i julaftonens program.
Traditioner har en tendens att förändras under tidens gång, utifrån samhällets fölrändring, teknikens framsteg och andra faktorer. Till sist kan ursprunget
till en tradition kanske inte ens anas.
Jultomtens amerikanska namn "Santa Claus" är baserat på det nederländska
"Sinterklaas", som härleds till Sankt Nikolaus. Denne var biskop på 300-talet i
dagens Turket, och han helgonförklarades för sin kristliga givmildhet. I legenden räddar han i hemlighet bland annat tre flickor, som inte har tillräckligt med
pengar till hemgift, så att de slipper bli prostituerade. S:t Nikolaus är skyddshelgon för barn, sjömän, fiskare, de falskt anklagade, pantbanker, tjuvar som ångrat
sig, samt många städer. Han avbildas vanligen iförd röd biskopsdräkt, ofta med
detaljer i vitt och grönt.
När det gäller den svenska tomten, så var konstnären Jenny Nyström (1854
1946) starkt bidragande till att forma bilden av honom.
Det var sedan Viktor Rydberg, med novellen ”Lille Viggs äventyr på julafton” (1871) och kanske främst dikten "Tomten" (1881), som lade grunden för det
kulturella sambandet mellan gårdstomten och jultomten, och det var just Jenny
Nyström som illustrerade de båda texterna. Det sena 1800-talets illustratörer
och författare till de rikligt förekommande jultidningarna och familjemagasinen
byggde sedan vidare på idén och gestalten.
En gradvis sammansmältning har sedan skett mellan denna figur och den
amerikanska varianten Santa Claus, en tjock, rödklädd julgubbe som etablerades på 1800-talet. Denna bild skapades bland annat av dikten "A Visit From St.
Nicholas" (numera mer känd som "The Night Before Christmas"), troligen skriven av Clement Clarke Moore, och publicerad i tidningen Sentinel 1823. I denna
beskrivs St. Nicholas som en gladlynt och överviktig man med skägg vitt som
snö och en näsa röd som ett körsbär. Han anländer i en flygande släde dragen
av åtta namngivna renar och tar sig ner i husen genom skorstenen. De första
bilderna av denna version av den amerikanske jultomten sågs senare i tecknaren Thomas Nasts illustrationer i tidningen Harper's Weekly, där en bild publicerades 1863.
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Denna amerikanska jultomte populariserades i Coca Cola-reklamen på
1930-talet, med hjälp av bilder av reklamtecknaren Haddon Sundblom (1899–
1976), av både finsk och svensk härkomst. Haddon Sundblom föddes i Michigan men hans far var från Föglö på Åland i Finland och hans mor från
Sverige.
En populär modern myt i USA är att den tomte vi ser i dag helt och hållet
skulle vara skapad av Coca-Cola, eller att tomten åtminstone fått sina rödvita kläder från Coca-Colas reklam. Detta är dock inte sant. Både bilden av
tomten som en gladlynt korpulent man i stort vitt skägg och dennes rödvita
kläder fanns långt tidigare. Likaså har utnyttjandet av tomten för kommersiella syften funnits innan Coca-Colas tomte. Det företagets inflytande på
bilden av tomten ligger mer i att Sundblom gav det amerikanska folket en
konsekvent bild av tomten under en 30-årsperiod och på så sätt ”standardiserade” dennes utseende.

Vinterlandskap från den årstid när tomten brukar visa sig. Bilden skulle kunna
vara från våra trakter - men togs faktiskt utanför Eksjö i Småland, bara ett par
hundra meter från vår dåvarande bostad. Året var 2007, och bara ett par
månader senare, den 3 mars, flyttade vi upp till mitt gamla föräldrahem i
Grängsjö - där vi fortfarande bor. Som synes finns alltså ”fastbandhagar”
även i Småland... /SE
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12:31
Så här inför årsskiftet kanske sifferkombinationen 12:31 för tankarna till
kommande nyårsafton – 18.12.31, den 31 december 2018. För den ”bibelsprängde”, den som är något så när hemmastadd i den kristna kyrkans
heliga bok, kan det också betyda Markus 12:31 – alltså Markus Evangelium,
kapitel 12, vers 31.
Där kan man bl.a. läsa (efter en passus om att man skall älska sin Herre och
Gud): ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”.
När vi ibland beter oss som om vi inte älskar våra medmänniskor, så kanske
det kan bero på att vi inte riktigt älskar oss själva. Det verkar faktiskt som om
vi inte kan älska andra mer än vi älskar oss själva – vilket kan låta motsägelsefullt, och kanske egoistiskt. Men om vi inte älskar oss själva tillräckligt, så
ger det också begränsningar i vår förmåga att älska andra (om det ligger
någon sanning i bibelordet - vilket jag tror).
De som beter sig riktigt illa mot andra – från ungdomsbrottslingar till krigsherrar – verkar inte generellt vara människor som är nöjda och trivs med sig
själva… Jag umgicks under 35 år dagligen i mitt arbete med just ”ungdomsbrottslingar” (missbrukande, kriminella och våldsamma ungdomar) - och jag
kan försäkra, att de inte var särskilt lyckliga pojkar och flickor, som älskade
sig själva! Lyckligtvis har jag mindre erfarenhet av ”krigsherrar”, eftersom
jag haft förmånen att leva i ett land som har haft fred under hela min hittillsvarande livstid.
Alla de stora religionernas urkunder innehåller viktiga sanningar om hur vi
skall leva våra liv – för att vara till glädje både för andra och för oss själva.
Problemet är, att vi människor har en förmåga att tolka allt till vår egen
kortsiktiga fördel, och utifrån vår egen världsbild. Man kan inte läsa en
tidning eller lyssna på nyheter i radio eller TV en enda dag, utan att få
plågsamma påminnelser om detta. Dagens situation i riksdagen – eller
Svenska Akademin – är på sitt sätt en tydlig demonstration av samma sak.
Men så här inför julen kan vi kanske alla anstränga oss för att försöka förstå
varandra – och inse, att alla egentligen gör sitt bästa utifrån sina egna
förutsättningar. Det som vi kan uppfatta som ”konstigt” eller illasinnat beteende från en medmänniska är nästan alltid begripligt, om man får veta personens bakgrund och historia - och kunskaper. Och för säkerhets skull: Jag är
själv naturligtvis inget sällsynt undantag i det avseendet.
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Vi som har lyckan att leva i den lilla idyllen Grängsjö, med ganska rena sjöar
och vattendrag, grönskande skogar och ännu öppna åkermarker borde skatta
oss lyckliga för det - och se våra bekymmer i rätt perspektiv. På många håll
i världen är rent vatten en sällsynthet, och både barn och vuxna svälter.
Ofta är detta fallet även i länder med enastående naturtillgångaroch bördig
odlingsmark, men där krig och konflikter nästan totalt förstört förutsättningarna för mänskligt liv.
Även om vi plågas av de bilder av svältande och krigsskadade barn vi kan
se i TV var och varannan dag, så bör vi ändå kunna glädjas åt de ofantligt
mycket bättre förhållanden vi och vara barn och barnbarn erbjuds. Även
om vi stressas av krånglande mobiltelefoner, datorer som trilskas och den
oerhörda mängd koder och lösenord som vi tvingas ha koll på, om vi skall
kunna delta i den moderna, digitaliserade omvärlden och använda oss av
dess fördelar - så lever vi ändå i en värld som är långt tryggare än många har
möjlighet att få uppleva.
Försämrad service, nedläggning av banker och butiker, köer i vården är
förstås sådant som försämrar livskvalitet och trygghet i vardagen. Men
ändå är livet på vår lilla plats på jorden uthärdligt - och när det gäller vår
hälsa (om det är tillåtet att nämna), så kan vi faktiskt göra väldigt mycket
själva för att i det längsta slippa utnyttja sjukvårdens resurser.
Genom att hjälpas åt och bistå varandra på olika sätt, så kan vi också göra
livet drägligare. Som bekant är ensamhet i vårt land en folksjukdom och
orsak till mycket lidande - som också belastar sjukvården svårt. Något så
enkelt och banalt som byalagets onsdagsträffar har möjligen redan sparat
en hel del utgifter för landstinget. Människan är i högsta grad en social
varelse, och den gamla isländska Eddans talesätt att ”Man är mans gamman” (människan är människans glädje) äger förvisso sin relevans än i dag.
Att skratta ensam - om man t.ex. ser en rolig film - känns närmast genant.
Man kan nästan förläget titta sig över axeln för att se, om någon uppfattat
det hela... Skratt - liksom gråt och andra känslouttryck - är också i hög grad
en social företeelse...

God Jul - och Gott Nytt År!
önskar
Redaktionen
Ett tack också från redaktionen för blomma och uppskattande ord från styrelsen! Vi vill även framföra vårt varma tack för alla de uttryck för sympati
och uppskattning som kommit oss till del från ett antal övriga medlemmar!
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Några sista ord från en f.d. redaktör
På sistone har det som bekant framkommit allvarlig kritik mot det material redaktionen publicerat i bladet. Därför finns det kanske anledning att gå tillbaka till
det allra första numret, som utkom i mars 2010 - med mig som enda redaktionsmedlem. Så här skrev jag då:
”Du håller i din hand första upplagan av Grängsjö-Bladet, ett enkelt informationsblad för byalaget. Det kan bli ett regelbundet återkommande blad,
(en gång i månaden?), eller det kan bli ett blad som återkommer endast vid
de tillfällen då särskild information behöver spridas. Det bestämmer vi förstås själva. Grängsjö Byalags viktigaste uppgift är ju att öka trivseln för oss
som bor i bygden.
I bästa fall skulle kanske också detta blad kunna bli något som bidrar
till den trivseln. Säkert finns det många bybor som har intressanta, roliga
och spännande saker att berätta ur sin egen eller bygdens historia. Kanske
finns det bland oss någon poet med sina alster liggande i byrålådan, dikter
som kanske kan delges flera via detta blad. Kanske finns det även fler bilder
än dem som kom fram vid vår utställning förra året, och som kan visas i
bladet...
Möjligheterna är många, och säkert finns det idéer om vad bladet skulle
kunna innehålla. Delge oss gärna dina idéer! Bilden på första sidan togs
den 25 april 1969 och visar gammalt hässjevirke (av en typ som man inte ser
längre), samt Wallströms och Mörhögs gårdar i Västergrängsjö, sedda från
väster. Andra idéer om bild på förstasidan mottas gärna. Eller kanske skall
det inte vara någon bild alls...
Synpunkter om bladets utformning eller förslag på innehåll kan förstås
framföras vid någon av våra träffar på kapellet, per telefon eller på annat
sätt. Om någon vill göra det skriftligt, så är Sven Eriks adress: Västergrängsjö 434, 820 77 Gnarp. E-mailadressen är: sevenerik44@yahoo.se - och
telefonnumret: 14034. Skulle någon vilja bidra med bilder, så går det bra i
vilket format som helst - vanliga ”pappersbilder”, negativ eller dia...”
Var och en får bedöma hur det sedan gick. Själv känner jag mig ganska nöjd
med de 100 nummer som nu producerats - framför allt med tanke på det dokumentära värdet. Med hjälp av dessa hundra ”blad” kan man nog få en ganska
god bild av en händelserik och expansiv period i byalagets historia. Några har
sedan fokuserat på andra aspekter, och protesterat, när jag också månat om
medlemmarnas hälsa. Detta är förstås sorgligt. Men det är också redan historia,
när bladet i denna form nu upphör. /Sven Erik
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Ovanstående bild togs den 13 december 2008 och visar utsikten från vårt
köksfönster mot söder. De röda husen tillhör numera vår granne Johan Åhs,
och julbonaden på väggen har broderats med fntastisk skicklighet av IngaLisa Nordin och ropades in på byalagets auktion till ett alldeles för lågt pris.
Texten lyder: Tomten är gammal och grå - kommer till julen ändå...
Texten påminner alltså något om en ”liten grå gubbe”, som jag haft förmånen
att sammanträffa med vid några tillfällen de gångna åren. Och även om han
vid vårt senaste möte verkade litet nedstämd, så hoppas jag att han behåller
glimten i ögat och det illmariga leendet bakom skägget. Eftersom jag aldrig i
förväg kunnat bestämma när jag skulle träffa honom, så är det bara att vänta
och se, om/när han dyker upp igen...
För övrigt kan jag märkligt nog berätta, att just när jag skrev detta (lunchtid
den 5/12) knackade det på dörren. Och vem stod där, om inte en liten välbekant gestalt i grå vadmalskläder. Jag blev litet chockad, för han har aldrig
tidigare uppenbarat sig på det sättet. Han brukar ju dyka upp utomhus, när
man som minst anar det. Han måste ha något viktigt att säga. Senast verkade
han ju bekymrad, men nu hade den bistra rynkan i pannan försvunnit, och
han såg betydligt gladare ut. Den illmariga glimten i ögonen var också tillbaka.
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Nu blir du föl stöss, när ja kôm på bron på de här vise?
Ja, det har du ju aldrig gjort förr.
Jo, ja jetta fôl tal ôm atten’t du ska vare bekymra över bla´dän
Du menar Grängsjö-Bladet?
Ja, just hä… Hä kôm å ordne sä mä hä. Ja säg bare hä… Åsså
gratulerar ja på namnsda’n! Hä ä ju Sven i dag.
Sedan vände han bara på klacken, stängde igen dörren och försvann. Jag
hann inte ens tacka för namnsdagsgratulationen... Och jag stod där som
vanligt och undrade om jag drömt eller inte. Men den vänliga glimten i ögat
hos gubben fanns kvar på näthinnan. Kanske betydde den också att gubben möjligen skulle komma på besök fler gånger. Och jag tänkte, att det
skulle vara fantastiskt om någon kunde fortsätta med ”bla´dän”. Ingen kunde
vara gladare än jag i så fall! /SE
Kommande aktiviteter
14 dec lucia med julauktion. Tid 18.00.
18 dec serverar vi julgröt med skinksmörgås, mellan kl 16.30 -18.30.
Anmälan till Anki 070 6309252, Ellen 0703948823, Ingagreta 0706608311,
senast 16 dec.
I samband med julgröten så släpper vi boken Vägen mellan broarna
som handlar om Grängsjö. Boken finns då att köpa på plats.
Även i år planeras för julpromenad. Vi som vill träffas någonstans i Grängsjö
på julafton kl 11.00. Det ryktas att tomten kommer. Vill du veta mer, har idéer
eller tips, hör av dig till Lovisa. Håll utkik efter mer information närmare jul!
26 dec Annandag Jul kommer kyrkan att hålla gudstjänst här på kapellet.
Inbetalningskort för årsavgiften bifogas detta blad.
Tack från Anna Johansson: Grängsjöbladets redaktion, Sven-Erik Nordin,
Ingrid Berglund och Ola Wahlman har efter många år valt att sluta.
Under de år som gått sedan starten 2010 har deras arbete med Grängsjöbladet starkt bidragit till att sprida information om vad som hänt i bygden.
När bladet första gången låg bland posten var det en glad överraskning, det
nu blivit en vana för många av oss att läsa bladet i början av varje månad.
Vi vill rikta ett stort tack till redaktionen för deras arbete under åren. Med
engagemang och uthållighet har de levererat information om såväl svunna
tider som nutid i Grängsjö. Stort tack till Sven- Erik, Ingrid och Ola!
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