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Nätsurfa bland blommor
Jan-Olof Nordenstams sökbara nätﬂora är gratis och världsunik.
Vad göra som avtalspensionär när man har mer
att ge? tänkte Jan-Olof
Nordenstam.
Jo, man skapar en unik
sökbar ﬂora för blommor
på nätet, tillsammans
med ett par kollegor.
Det började med avtalspension
från Ericsson. Men Jan-Olof
Nordenstam och hans kompisar
kände sig inte mogna för ett stilla
pensionärsliv. Och efter tre års arbete, lagom till vårblomningen, är
de klara med sin skapelse, ”digiﬂora”. Den ligger ute på nätet, till
nytta och nöje för alla med intresse för blommor, och helt gratis.
– I början pratade vi om olika
tänkbara projekt vi kunde ge oss
på. Jag har själv aldrig varit särskilt intresserad av blommor och
växter, men vi fastnade för en
sökbar ﬂora ändå. Jag är lite av
innovatör och problemlösare. Min
största del i projektet har varit att
utveckla en programvara.
I korthet handlar det om att med
programmets hjälp ta reda vad en
blomma heter. Lämpligast är att
användaren har blomman med
sig vid datorn. Genom att svara på Jan-Olof Nordenstam är lite av en innovatör och en problemlösare.
frågor om färg, blommans höjd,
bladform, antal pistiller och annat
kan digiﬂoran minska ned antalet ﬁnns det absout inte något liknanträff till ett fåtal bommor, i de ﬂes- de. Vår sökbara ﬂora är nog snudd ◗ Spelar japanskt brädspel
ta fallen med foto. Man får även på världsunik.
skapat ett interaktivt program
◗ Namn: Jan-Olof Nordenstam.
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Hur många användare har ni
för artbestämning av vilda
◗ Ålder: 66 år.
blomman.
i nuläget?
Jan-Olof Nordenstam vet inte
– Växtsäsongen har bara precis
svenska växter på nätet, www.
◗ Bor: Jordbro.
riktigt hur mycket arbete han börjat. Till sommaren hoppas vi
digiﬂora.se. För när◗ Bakgrund: Har arbetat med inoch kollegorna
på hundra använvarande är ungeternet hos Ericsson sedan 1980Ulf Larsson och
dare eller mer om
fär 1 500 växter,
talet. Är numera pensionerad.
Ingmar Tönnby,
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genomsnitt fyra
JAN-OLOF NORDENSTAM tror även att skotimmar per dag i
lor kan vara intre års tid, uppskattar han.
tresserade av vår ﬂora.
– I början insåg jag inte vilket
Kan ni tjäna pengar på nätﬂo- inkomster eller utgifter för digiﬂoTänk om någon knycker er
tufft jobb vi tagit på oss, erkänner ran?
ran. Bortsett från arbetsinsatserna idé?
han. Det ﬁnns en engelsk version,
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ba ganska hårt, svarar Jan-Olof

i korthet
Jazzgudstjänst hålls i Bollmora
JAZZ På söndag blir det en jazzgudstjänst i Bollmoradalens kyrka. Då kommer Jack Lidströms Hep
Cats att ﬁnnas på plats. Bandet består av sex man,
med Jack Lidström i spetsen med sin trumpet och
sång. Bandet har även gjort en cd med titeln ”Jazz
å Gud”.
Prästen Nils-Göran Wetterberg kommer att
leda högmässan klockan 11. Det här är inte första
gången man blandar jazz och gudstjänst i Bollmoradalens kyrka. Kyrkans akustik är omvittnad god
och denna relativt ovanliga kombination av musik
och gudstjänst är populär. Kyrkan har alltid varit
fullsatt vid dessa tillfällen.

Nya smådjur på barnens Skansen
BARN GP-råttor från Gambia, cuy-marsvin från Anderna och
trettonlinjerade jordekorrar från USA. Det är tre av de nya
smådjur som ﬁnns på Lill-Skansen från och med i år. Orsaken
är att de har börjat bli populära som husdjur – och Lill-Skansen tycker att det är idé att både barn och föräldrar får veta
mer om djuren innan de eventuellt köper dem.
Lill-Skansen är barnens egen djurpark med får, getter och
andra mindre djur. Under maj är det dessutom extra underhållning varje onsdag klockan 10.30–14. Då kan man bland
Gammal favorit på
annat bli ansiktsmålad och titta på trollkarlen Mr Dannyman. Lill-Skansen.
ARKIVBILD

tipset!
Musik av Freddie Mercury och 1600talskompositören Händel under en
och samma konsert. Det kanske låter
spretigt, men Stockholms Gay-kör

utlovar en spännande vårkonsert med
musik från olika tider. Den äger rum på
fredag klockan 19 på Nybrokajen 11 i
city. ”Gay-ikoner” heter konserten.

Nordenstam. Nu jobbar vi vidare
med att förbättra sökfunktionen.
Synpunkter från användare kan
vara till stor hjälp för oss i detta
arbete.
När Lokaltidningen Mitt i testar
sökfunktionen tillsammans med
Jan-Olof Nordenstam hämtas två
blommor in från en skogsdunge i
närheten. En gul blomma visar sig
vara en svalört. Den andra blomman är blå och lite knepigare att
pricka in bland alternativen som
digiﬂora erbjuder. Blåstjärna eller
möjligen vårstjärna, blir resultatet
till slut.
● John Jenkins
john.jenkins@mitti.se
tel 550 552 08

Radioprogram ställs
ut av gymnasieelever
UTSTÄLLNING Kan man ställa ut ett
radioprogram? Jovisst, menar medieeleverna på Tyresö gymnasium. På fredag
ställer eleverna ut sina konstverk, ﬁlmer,
foton, graﬁsk design och annat man
gjort under läsåret med samlingstiteln
”Mediecirkus”.
Radioprogrammen, som man hör via
hörlurar, är humoristiska eller dokumentära. Graﬁken representeras bland annat
av afﬁscher och visitkort.
Konstverken är mestadels självporträtt. Elevernas ﬁlmer visas i ett tält och
är dokumentär- eller reklamﬁlmer. Vernissage klockan 14 i biblioteket, Tyresö
centrum.
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”Vår sökbara ﬂora
är nog snudd på
världsunik.”
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