PC (HP Media Center ###)
Application:
 Start -> Sonic -> Sonic DigitalMedia Home,
   DVD project
eller
 Start -> Sonic -> MyDVD Plus   (direkt)

MyDVD Plus, version 6.1.3

Selections, use. settings
 Capture Video
  Record Settings...
 HQ (High Quality)
Source: Composite Video 2
TV Standard: NTSC_M
   (Finns PAL mode men får det inte att fungera...)



?2006-01-16 Mån? 

00:00 Stockholm
00:06 Liden, vägen in i byn
00:10 färja till Åland ? ut till Kökar
00:11 Mariehamn, östra hamnen
... Kökar
00:25 plockar upp någon vid färja
00:26:24  ny scen  BRYTER

sparat 1553.6 MB som del-01-26.24min

2006-01-18 Onsdag 19:10

00:00:00 Mamma slår in julklappar
00:03      Mammas farmor, Liden
 morfar, Nisse, Eivor, Berit,
 vinterbilder utomhus Liden
 inne med mig som liten baby, blöjbyte, mat, läsa tidning
00:17:01 ny scen BRYTER
sparar 1001.9 MB som del-02-17.01min

2006-01-18 Onsdag 19:30

00:00:00 Kökar, båtresa, Max, plus ngn - 
 ser ut som hänger ihop med 00:25 från del-01...
00:07:15 ny scen BRYTER
sparar 437.9 MB som del-03-07.15min

2006-01-18 Onsdag 19:40
 jag i Kronobergsparken, Kungsholmen
 leker i sandlådan, mamma
 (03:27 Kökar)
sparar 210.9 MB som del-04-03.35min

2006-01-18 Onsdag 19:45
 Kökar, Kopparholma,
  butiken
  Max, jakt sjöfågel
  mamma, jag
  matar sjöfåglar
  pappa  04:15 or so
 05:4x  
 08:2x  pappa, fiskar
 08:45 jag, på en filt
  blöjbyte igen, inomhus (inte Kökar längre?)
 12:10 utomhus igen, Kökar, fågeljakt
 17-18 nått - mycket folk kommer ut från stuga

sparar 1285.3 MB som del-05-21.51min

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2006-01-18 Onsdag 20:11
   pappa i en verkstad
 01:58 slut. svart en liten stund
 02:09 mamma, jag, inomhus, påklädning av mig
 04  Musse Pigg, svart vitt

 07:10 Liden, utomhus, sommar
 12:50 Karin m. kompis och jag
 14:40 någon sjö, badar, jag, mamma, Eivor (?)
 16:10 lek i sand, jag och stor lastbil
 16:5x älven, em, skymning, vyer från olika delar i Liden

sparar 1057.8 MB som del-06-17.58min

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2006-01-19 Torsdag
 Gunnar Hållbus, pappa, jag, båtliv ute på Kökar, Karl-Harun
 03:50 mer folk, Max, Carita
  värjakt

12: bil
12:20  mamma, barn (jag?), rätt nyfödd ser det ut som
 13:18 mamma, barn (jag?), utomhus
       38 pappa och jag  sandväg
 15:29 kökar, båt
  16:45 mamma, pappa, kastar (fiskar)
 17:44 pappas morfar, fisk, båt
  18   jag, färja, leker med bilar
sparar 1163.5 MB som del-07-19.46min

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Liden, vinter
  jag går upp, lite äldre
  fina vinterbilder, vyer, i Liden, Märrgård
  åker pulka
  morfar med traktor
  hämtar hö från lada med häst
  Karin med kompis
  morfar "skyfflar" snö nere vid stallet
08:23 traktor med snöslunga - var är detta?
08:46 vy över fälten mot Skällsta - definitivt nere i Berga, Vagnhärad
  jag i gul galon med någon kompis leker i snön, är det Micke Dahlin?
10:32 åker pulka ner för backen bakom verkstaden

sparar 668.1 MB som del-08-11.21min
MEN, vid verifieringen efteråt så är allt svart efter ca 09:20 - mkt konstigt!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TAR OM från 08:23 traktor med snöslunga (vet inte vart det hör hemma)
sparar 182.1 MB som del-08b-03.05min
SAMMA här, runt 1.09 in i inspelningen blir det svart...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
provar lite varianter, spolar fram och tillbaka men får inget att fungera,
 blir svart omkring den tiden.
Ställer om till ### Quality och provar och detta verkar fungera.
TAR OM från 08:23 traktor med snöslunga (vet inte vart det hör hemma)
sparar 133.7 MB som del-08c-03.00min
SAMMA här, runt 1.0 in i inspelningen blir det svart...
 (rör kameran från mamma går mot Skällsta
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
mer tester men får tusan det inte att fungera
tillslut får det att fungera genom att skippa just brytet mellan scener,
 kanske för mycket vitt?!
 (har HQ igen)
TAR OM från ##:## efter vyscen
sparar 92.8 MB som del-08d-01.34min

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kökar, BLANDADE snuttar fram till runt 2:38
 Max, tulpaner, bad, Max, ... verkar vara väldigt korta klipp,
  blandade snyttar
 01:05 Stockholm, Kökar, 
 01:28 docka som hänger 
 01:50 kökar, båt
 02:02 tulpaner
 02:20 fågelbo, svedd sjöfågel

 02:38 Liden, vinter, morfar kör hö med häst
   3:48 snöskottning från tak
   4:20 stearinljus inomhus
   4:38 öppen traktor, vinter

  04:45 Kökar, Vinter - eller är det Alnönbm Sybdsvakk
    farfar ###

 05:50 sommar, var ### - folk jag inte känner igen
   6:30 vatten, 
     bilder från segelbåt
      dålig kvalitet på filmen
sparar 527.0 MB som del-09-08.57min

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
00:00 jag i sandlåda (2 år?), någon lite äldre grabb i solglasögon
01:20 vatten, bad, mamma, jag - var?
02:22 båt, definitivt Kökar
03:02 utanför hyreshus någonstans
03:20 sandlåda igen, jag (ser ut att höra ihop med 00:00 från denna del)
04:10 inomhus, någon karl jag inte känner igen - jultid
  4:4x   definitivt jul, Bergam jag och David,
  5:28  mörka bilder
  5:40 utomhus, fiskar någonstans (Kökar, är det Putte, Raol Carlberg)
  6:2x  Gunnar Hållbus, Kökar, set ut att höra ihop med andra delar ovan ###
  7:4x  Lars ### eller vad var det han nu heter, kommer inte ihåg namnet för tillfället
    Ahh, kommer precis ihåg - Är det inte Lasse Lård, Lord, ?
 (vinjett från firman som förde över 8mm till video)
sparar 513.9 MB som del-10-08.44min

Videobandspelarens räkneverk slutar räkna efter 03:07:51
 (inkluderar Bild & Videos reklam)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FRÅN EN ANDRA KASSETT
00:00 börjar  med scener från flygplan 
02:00 hus, traktor
02:3   vatten rinner, symbolisera vår?
03:xx gubbar gående med bössor, ser ut som Max plus Lasse Lård (?)

04:24 går på is
06:05 framme, sätter upp litet ###
  några till kommer
07:4x ett par gubbar försvinner iväg över isen
08:1  Max och Lasse är kvar
09:09 Max och Lars bryter upp, med ett par Gudingar, 
10:01 vy över by/hus - men vilka ###
10:48 vitt...
11:00 vår, fixande med båt nere vid viken
  Max, Lasse Lård, 
12:20 ny scen - annan båt, lägger ifrån bergsknalle, inne i viken###
13:10   åker iväg
13:25 eld, kokar vatten
14:05 Lasse Lård fixar kaffe###
15:00 vyer över himmelen, solen glimtar svagt genom molnen
15:48  zoomar tillbaka från himmelen, Max, Lasse, Trångsunds-Arne
 sjöfågeljakt
18:27 närbild på fågelbo, ruvande fågel
19:40 Max går över klippor, liten eka, sjöfågel (bärgat?)
20:22 Max plockar sjöfågel
21:30 Trångsunds-Arne kommer in i bild,
21: bryner fågel
22:37 skär
22:51 äter fågel i båt
23:45 "Ljud och Bilds" vinjett
sparar 1427.1 MB som del-11-24.15min (2006-01-23)



