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Av historien kan vi lära, att rätt kultur (*) kan
vara det som får ett samhälle att blomstra.
Gnosjöanda är ett exempel. Med fel kultur
hindras bygdens ekonomiska tillväxt och re-
sultatet blir att samhället avfolkas. Effektiva
kulturer brukar följas av ekonomiskt välstånd
med mindre än en generations fördröjnng.
Föreningen  FörTjust  skall verka för bygdens
utveckling. Det är därför naturligt att Tjust-
bygdens nutidskultur blir föremål för förening-
ens uppmärksamhet och analys.

Resumé
Jag (brevets författare) har muntligt, samt i
brev  1999-01-28 och e-mail bett kommunen
länka från sin internetdomän till vår
internetdomän www.tjust.com. Kultur-
förvaltningen avvisar med hänvisning till kva-
litet.
Jag önskar givetvis att kunna hålla en hög
kvalitet.  Och så dåligt är det ändå inte trots att
vi (föreningen FörTjust) inte erhållit en enda
krona i bidrag och endast varit verksamma på
Internet några månader.

En kommunal kulturtjänsteman uppdrogs att yttra
sig. Hon avrådde eftersom det fanns för många fel.
Man kan tycka, att tjänstemannen då borde haft
papper och penna tillgängligt, så att felen kunnat
noteras och rättas.
Men se det gick inte, för då hade ju  ‘käppen i hjulet’
inte fungerat längre.

En annan kulturtjänsteman, namnet törs jag inte
uppge, sa till mig  “det beror nog på att de tänker
göra något liknande själva”.  Jantebeteende och
‘Västervikssyndrom’  är omvänd gnosjöanda och
en del av vår nutidskultur. Den är mycket kraftfull
i vår bygd. Om det nu är på det sättet så är det inte
första gången liknande sker. Det hindrar bygdens
utveckling och påskyndar avfolkningen.

FörTjust  hävdar bla, att bygden inte kan utvecklas
när Västervik är så dominerande och att kommunen
bör ändra namn till Tjust. Sådant kan skapa nega-
tiva attityder hos enstaka tjänstemän. Det skulle
vara bättre för föreningen att hålla inne med kontro-
versiella åsikter och obekväma sanningar - det
visar andras erfarenheter. Men det skulle inte gynna
bygden och dess utveckling.

Till

Kulturnämnden  i
Västerviks kommun
kopia:   Brandel, Bygderådet, Regionförbundet.

(*)   KULTUR
Ordets latinska ursprung betyder odling. Det kan beskrivas som - odla, vårda, dyrka och vörda.

Det är ett bestämt, traditionellt och upprepat sätt att arbeta och uppföra sig.
Det är vårt språk, våra traditioner och vårt sätt att leva,

med gemensamma erfarenheter och värderingar.
( Definitionen är hämtad från ett partis  program )



Yrkanden
1- Jag yrkar att kulturnämndens ledamöter besöker    www.tjust.com   och gör sig en

uppfattning om innehåll och kvalitet. Betänk att  FörTjust  inte har mer än någon procent
av de resurser som kommunen har för sin domän   www.vastervik.se  och inte har fått en
enda krona i bidrag.

2- Jag yrkar att Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att tala om vilka fel
som tjänstemannen upptäckte vid sin granskning.

3- Jag yrkar att befintliga länkar från  www.vastervik.se/fakta.htm   utökas med    www.tjust.com ,
dvs en länk från bygdens politiska sektor till bygdens sociala sektor på Internet.

4- Jag yrkar om utökning av befintliga länkar
från www.vastervik.se/kultur.htm
till www.tjust.com/lofta/index.htm
och www.tjust.com/dalhem/index.htm
och www.tjust.com/arkipelag/index.htm
och www.tjust.com/ved/index.htm

Där finns erforderlig kvalitet.

5- Vi yrkar
5.1 - att ur kulturnämndens budget erhålla  5.000:-  för att täcka underskott å hittillsvarande

arbete och kostnader
5.2 - att ur kommunens budget för landsbygdens utveckling (tot 300 000:-) erhålla 20.000:-

för föreningens fortsatta arbete
5.3 - att kommunen anskaffar och tillhandahåller en ISDN-anslutning för domänens utveckling.

FörTjust - Hembygdsforum - Gamdat
Säkerligen undrar många över relationerna mellan FörTjust, Hembygdsforum och Gamlebydata.
Eftersom det kan ha betydelse för bedömningen redovisas fakta och slutsatser i bilaga.

Med vänlig hälsning

Lars Cornell
ordf.   FörTjust



DEFINITIONER

Internet - domän
är det administrativa område som ägs av en
organisation eller person. Vi äger domänen
tjust.com  som i internetvärden har adressen
URL =     http://www.tjust.com.

Server  - webhotel
är den fysiska dator där materialet lagras och kan
hämtas. Vi har kontrakt med företaget ROXX i
Vimmerby ( årets företag 1998 ). Men det skulle
inte märkas någon skillnad om servern fanns i
Tokyo eller på Kulbacken.

Gamlebydatas server finns i kommunhuset i
Västervik och sköts av kommunens tjänstemän.

FörTjus tFörTjus tFörTjus tFörTjus tFörTjus t
Syftet med föreningen  är att påskynda utveck-
lingen av bygden. Kompetens, kultur och handel
är de  viktigaste verksamhetsområdena. Domänen
www.tjust.com   är ett verktyg i det arbetet.

Hembygdsforum
Stadgarna anger:  § 1   Syfte
Föreningen Tjust hembygdsforum, vars verk-
samhetsområde är Norra och Södra Tjust hära-
der, har till uppgift att genom samverkan mellan
hembygdsföreningarna och dokumentation på
elektroniskt medium öka kunskapen om Tjust-
bygdens historia, kultur och natur. Härigenom
läggs en grund för ökad samhörighet i såväl den
egna lokala bygden som hela Tjust.

Gamlebydata
“Ändamålet med förenigens verksamhet skall
vara att såsom ideell förening stödja utvecklings-
verksamheten inom data-området i Gamlebyorten
samt verka för att bredda ADB-
utbildningsmöjligheterna,
effektivisera utnyttjandet av befintliga personela
och materiell ADB-resurser och förbilliga kost-
naderna för versamheten. De organisationer som
bidragit med kapital för anskaffning av utrust-
ning är

BILAGA
FörTjust  -  Hembygdsforum  -  Gamlebydata

lokalavdelningarna av studieförbunden
Vuxenskolan, Medborgarskolan samt Barn- och
utbildningsnämnden i Västerviks kommun och
Tjustbygdens Sparbank.
Vårt samarbete med Tjust Hembygdsforum
(hembygdsföreningarna i Tjust) har inneburit att
dataintresset och datakunnandet har ökat också i
grupper som annars inte haft kontakt med data-
tekniken.”

SAMVERKAN - KONFLIKTER

När vi skaffat vår domän fick vi tolv anbud på
webhotell. ROXX hade bästa erbjudandet. De
flesta begärde mellan 2000:- och 6000:- per år.
Gamlebydata begärde mer än 60 000:- per år.
Försök att jämka var resultatlösa. Det tillsam-
mans med andra händelser och bristande kompe-
tens hos Gamlebydata har gjort, att vi inte längre
söker samarbete med dem. Det vi producerar får
ej finnas på Gamlebydatas domän eller server.

En tolkning av problemen med Gamlebydata kan
vara, att de marknadsför Microsofts program-
varor. Vi använder MacOS där Gamlebydata
saknar kompetens. Det är inte ovanligt, att sam-
ordnare som vill se Windows i varje dator, har ett
mob-beteende mot Macintosh-användare.
För ett år sedan hade MacOS en marknadsandel
på 4.5 %. Det har nu ökat till 9 % i Sverige och i
USA var Macintosh det mest sålda datorsystemet
under november 1998. Enligt statistik tillverkas
hälften av världens websidor med MacOS.

För sockenkultur mm började vi 1997 samverka
med Hembygdsforum. Där finns möjlighet till
synergi. På grund av problem med Gamlebydata
fick vi inte samverkan med Hembygdsforum att
fungera.
Från de i Hembygdsforums styrelse som inte gör
åtskillnad mellan Gamlebydata och Hembygds-
forum har vi mötts av sura attityder. Med övriga
i Hembygdsforums styrelse verkar förhållandet
vara gott. Vi ser inget skäl till konflikt eller
konkurrens med Hembygdsforum, i många avse-
enden har vi gemensamma intressen, och vi strä-
var efter en ökad samverkan.

LC


