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Förord (English/American version) 

På denna CD som kan anses vara ett försök av en "glad 
amatör" att producera ett för kommande generationer 
förhoppningsvis intressant tidsdokument från i stort sett hela 
1900-talet.

Denna CD är en test på ett tänkbart sätt att presentera 
materialet på. Datorkunnandet är varierande - men i respektive 
familj finns säkert någon kunnig person som kan hjälpa till!

Jag har använt mig av den i dag aktuella WEB-teknologin och 
producerat HTLM-kodade sidor som går att läsa med dagens 
WEB-läsare typ Explorer/Netscape. Förhoppningsvis går det att 
läsa CDn även om 50 år !

På denna CD finns följande:

●     Inscannade svartvita bilder från Mor's gamla album, Här 
återfinns ett antal bilder från Billesholm. Många personer 
är tyvärr anonyma och jag hoppas att någon kan namnge 
åtminstone en del. 

●     Inscannade negativ från de bilder som Mor under ett stort 
antal år tagit på familjemedlemmar och bekanta. 

●     Inscannade urklippssidor i Acrobat/PDF-format. På denna 
CD finns inlagt senaste versionen av Acrobat-läsare 4.0. 
Jag håller fortfarande på och provar mig fram till bästa 
inställningen. 

●     Släktträd på Fars' sida 
●     Bonusbilder - de flesta tagna av Olle.
●     En del bilder från "Trebacken" för att fylla ut CDn 
●     Ett gratisprogram "IrfanView" som kan användas som 

alternativ att titta på bilderna. Behöver inte installeras - 
körs direkt från CD - plats: \irfanview\i_view32.exe.

Klicka här för att gå till "INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN" 

 

Nästan "hela klanen". Kortet taget vid Eva's konfirmation 19/8 1978.  
Klicka på bilden för STOR bild! 
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För den tekniskt intresserade:

Negativen är inscannade med en Nikon Coolscan III som jag 
med hjälp av "släkten i USA" tagit hem. Denna scanner är 
en speciell negativscanner för 35mm film och dia. Tyvärr är 
Mor's bilder tagna med en Instamatic-kamera. 
Negativformatet är något större är 35mm, varför bilderna är 
något beskurna. Jag hoppas att jag fått med 
väsentligheterna. De flesta bilderna är behandlade i 
Photoshop och PaintShop Pro, men vissa har en ganska 
dåligt färg. Skärpan är inte alltid den bästa, men bättre en 
dålig bild än ingen alls! 

Papperskorten är inscannade med en HP Scanjet 4C.  

Den första inscanningen är gjord i hög upplösning vilket 
innebär en filstorlek på ett par MB per bild. För att få plats 
med så mycket som möjligt har jag skalat ner och 
konverterat bilderna till JPG-format. 

I högerkanten har jag lagt in några exempel på bilder som 
återfinns på denna CD. Eftersom det finns en del kvar att 
scanna in, så kanske jag återkommer med ytterligare en CD.

Har någon synpunkter eller önskemål - hör av er.

Karlstad/Alster hösten 2002.

Olle Andersson 
Finnmoliden 16 
656 39 Karlstad

 
Hela familjen Johansson

 

Gunnar&Birgit, Mor&Far  
Mormor&Morfar

OBS! Alla bilderna på denna sida går att klicka på för att se en större 
version!

 
 

Mor och Emil

 

Far
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Untitled Document

För att få en bild med namn på respektive person - klicka här ! 
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INNEHÅLL 
Klicka på länkarna!

 

●     Bilder från Mor's gamla album med Svartvita bilder.

●     Bilder tagna med Mor's Instamatic-kamera

●     Från Mor's urklipps-album. OBS! Acrobat-format.

●     Familjeträdet på Fars' sida

●     Några "Bonus-bilder" av Olle Andersson 

●     Tillbaka till introduktionen. 

FÖDELSEDAGSPRESENT TILL ANN

2003-03-08

 

Inscannat och sammanställt av Olle Andersson oktober 1999/november 2002.
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Picture's from  
Grandma Lisa's  

photo album. 
version 1,1 November 2002 

 Preface (Svensk version) 

This CD, which can be regarded as a trial by a "happy 
amateur", is produced for present and future generations of the 
growing number of off-springs to Lisa and Erik Johansson. I 
hope it will be an interesting time-document from almost the 
entire 2000th century. 

This CD is a test of one way to present the material. The 
computer knowledge varies, but I am sure there are someone 
in each family who can help out.

I have used the today existing WEB-technology and produced 
pages with HTML-code which can be read with today's WEB-
readers like Explorer/Netscape. Hopefully this CD will be 
readable also 50 years from now! At least the pictures!

On this CD you will find the following:

●     Scanned Black&White pictures from Mor's old album. Here 
are a number of pictures from Billesholm/South Sweden 
where she was born and raised. 

●     Scanned negatives. Mor was a very interested 
photographer and took many pictures of family members 
and friends. Many copies were given as presents at 
bithdays, Christmas etc. 

●     Scanned newspaper clips in Acrobat/PDF-format. 
On this CD you will find the latest! version of Acrobat-
reader 4.0. 

●     Family tree - Fars' side. 
●     Some bonus-pictures - most taken by Olle.
●     Some more pictures from "Trebacken" to fill the CD. 
●     A freeware program "IrfanView" which can be used as an 

alternative to look at the pictures. You do not have to 
install the program - you can start it directly from it's 
place on the CD : \irfanview\i_view32.exe.

Click here to go to the "INDEX-PAGE" 

 

Almost the "entire clan". The picture was taken at Eva's confirmation 19/8 
1978.  

 
Click on the picture for LARGE version! 
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Some technical information:

The negatives are scanned with a Nikon Coolscan III which I 
bought with help of the "USA-branch". This is a special 
scanner for 35mm film (negative/positive) and slides. 
Unfortunately moth of Grandma Lisa's pictures are taken 
with an Instamatic-camera. The negatives are slightly larger 
than 35 mm so most pictures are somewhat cropped. I 
hope the essential parts are included! Most pictures are 
processed in Adobe Photoshop (v. 5.5) and PaintShop Pro, 
but some are discolored and some not very sharp. However 
a bad picture is better than no picture at all! 

The prints are scanned with a HP Scanjet 4C.  

The first scanned version is made in high resolution which 
produces a TIF-file of some MBs. In order to reduce file-size 
and have space for as much pictures as possible the files 
were down-sized and converted into JPG-format.

To the right I have put some of the early pictures you will 
find on this CD.

If you have any views or specific wishes - let me know!

Karlstad/Alster autumn 2002.

Olle Andersson 
Finnmoliden 16 
656 39 Karlstad

olle_andersson@home.se

 
The entire  
Johansson-family

 

Gunnar&Birgit, Mor&Far  
Mormor&Morfar

NOTE!  
You can click on all pictures to get a larger version! 

 
 

Mor and her  
brother Emil

 

Far
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Index 
Click on the links!

 

●     Pictures from Mor's old album with B/W pictures

●     Pictures taken with Mor's Instamatic-camera

●     From Mor's clip-album. NOTE! Acrobat-format

●     The family tree on Fars' side

●     Some "Bonus-pictures" by Olle Andersson 

●     Back to the preface 

BIRTHDAY PRESENT TO ANN

2003-03-08

 

Scanned and compiled by Olle Andersson october 1999/november 2002.
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