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Doris Larssons foton
Doris generositet och henens omfattande arbete med att samla foton och beskriva deras motiv mm har
stort värde för Ingaröintresserade. De kopior hon i två album skänkt till föreningen har delvis
försvunnit och mitt syfte har varit att säkerställa att hennes arbete bevaras så komplett som möjligt
och på lättillgängligt sätt.
.

Doris har samlat de omkring 450 fotona i 2 ringpärmar; kallade I och II. Till pärmarna har
hon skrivit ett register. Jag fick låna albumen i november 2014 och i samband därmed
berättade hon att en del av korten har hon själv tagit och många andra togs av Martin
Andreasson, som bott vid Skenora samtidigt som Doris föräldrar. Doris fick låna Martins kort
efter hans död av hustrun varpå Doris själv fotograferade av dem, framkallade och gjorde
pappersfoton.
PZ´s scanningsteknik
Eftersom en del foton satt fast i albumbladen och för att spara tid valde jag att scanna hela
albumbladen som bestod av plastfickor. Detta innebär att jag inte erhöll högsta kvalitet på
fotona. Jag scannade svartvita albumblad i gråskala och färgfoton i färg som tif-filer med
upplösningen 600 dpi; som är den lägsta upplösningen på min hp-skrivare Deskjet 1050A.
Albumsidorna tog då utrymmet ca 20 MB/st. Efter utskärning av de enskilda fotona kom de
att uppta 2-4 MB/st.
PZ’s kodning av enskilda foton
När jag väl genomfört en ordnad märkning av alla albumbladen numrerade jag de enskilda
korten enligt följande kod där D01.026C2.2 betyder att fotot finns i Doris album nr I på
baksidan av albumblad 26C och är foto nr 2; dvs normalt det högra upptill på albumsidan.
Text om de enskilda fotona
Doris har skrivit texter ibland på framsidan och ibland på baksidan av fotona. De som
återfinns på baksidan är förstås oftast osynliga i albumen. Jag återger texterna i mina båda
dokument ”Album I resp. II fotoförteckning”. Doris har kompletterat min avskrift av de i
albumen synliga texterna men eventuellt finns ytterligare, i mina förteckningar inte refererad,
text på baksidan av vissa foton.
Ortnamnsregister
Doris har ortnamnsregister i pärmarna. Av dem har jag i dokumentet ”Doris innehållsförteckning - ordnad efter pärm o nummer” gjort ett sorterbart register i Excel/Databas.
Observera att registret inte är komplett och att ytterligare foton från en viss by kan finnas
bland fotona.
Doris har för övrigt också i sina pärmar upprättat ett intressant personregister över alla
personer som är avfotograferade. Detta har hon försett med bl.a. födelseår mm.

