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Misbrug af IT
Hjemmeplejen i København
kom i juli under beskydning af
medierne. Det er kommet frem
at flere ansatte indtastede deres
tider og besøg hos de ældre, i
værste fald gad de end ikke besøge dem. Flere blev taget i at
have brugt næsten 5 timer af en
8 timers vagt på at være hjemme hos sig selv.
Københavns ansvarlige borgmester var stærkt chokeret og
overrasket. Hver ansat er udstyret med en PDA, og den skulle
sikre mod snyd. Det var (er)
sådan, at man i PDA´ens program, kunne gå til automatisk
indtastning, 28 min hos fru
Hansen kl. 16.00-16.28 kunne
derfor indtaste inden arbejdsdagen overhovedet startede. I
hvilket omfang det er sket i ved
ingen.
Åbenbart har ingen ledere på
noget tidspunkt overvejet at
aflægge kontrolbesøg hos de
ældre eller at kontrollere de ansattes PDA midt på dagen. Det
lyder helt utroligt.

Åbenbart har ledelsen slet ikke
været tilstede, i hvert fald fremviste billederne at PDA blev
programmeret i frokoststuen
helt åbenlyst, ja selv muldvarpen, som var vikar, fik på førstedagen beskeden af sin makker, at han skulle besøge nogle
venner og derfor ikke kunne
være med rundt. Hvorefter han
lærte vikaren hvordan man
skrev tiderne ind.
Kommunerne brugte det meste
af en milliard på at indkøbe og
introducerer systemet, der skulle sikre, at alle lavede, hvad de
skulle på de rigtige tidspunkter.
Jeg var en af dem, der kritiserede systemet for at tage tid fra
det primære job. Fakta er altså
at man brugte en formue på et
system, og gav derefter dem,
det skulle kontrollere nøglen til
at snyde med det.
Man kan så spørge, hvorfor
man overhovedet lavede kontrolsystemet? Det havde da været nemmere bare at spørge
dem om de gjorde deres arbejde.
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Man tilføjede en masse administrationsarbejde til lederne og til
de pligtopfyldende og samtidig
gav man de dovne et perfekt
redskab til at snyde og svindle
sig til fritid for skatteborgernes
penge og på bekostning af de
svageste i samfundet.
IT kan bruges til mange ting,
skandalen i hjemmeplejen er
beviset på at IT ikke er meget
bevendt, hvis det ikke bruges
rigtigt.
Hos politiet bruger man også
IT på en absurd måde.
Enhver borger kan indsende en
anmeldelse en formular på nettet, det kan fx være om cykeltyveri, anklage om racisme eller
lign. som ikke kræver at politiet
skal ud på stedet. Systemet burde være sådan at mailene automatisk indgik i politiets database, desværre er det nye IT
system ”Polsag” ikke færdigt.
Det skulle have været færdigt
senest i 2006, siden er det blevet rykket og fordyret i uhørt
grad. Nu bliver det tidligst i 12
det er klart. Det er svært at forstå at leverandøren CSC ikke

stilles til ansvar med bøder eller
opsigelse af kontrakten. Det
sker ikke, derimod sidder der en
betjent i den anden ende og udskriver hver mail, og indtaster
det møjsommeligt i det forældede system. Prisen for systemet
var oprindelig 123 millioner, nu
er prisen blevet 425 og Rigspolitiet accepterer det åbenbart.
Og det er jo ikke bare de 300
millioner ekstra i pris, hvor
ufattelig mange arbejdstimer
bruges der ikke hvert eneste år
på vaskeægte molboarbejde?
IT er et fremragende redskab,
når det bruges rigtigt - men kun
når det bruges rigtigt.
Kim Ursin
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Dell blev slagtet
DR Kontant havde modtaget en stribe klager
over Dell, der stort set alle sagde det samme.
Dell var komplet ligeglad med kunderne i samme sekund, de havde betalt for en vare. Selv de
kunder der havde købt tillægsforsikringer blev
sjoflet. Ifølge tidligere og nuværende supportere handlede det
ikke om at løse problemet, men at få kunden ud af røret.
Direktøren Stig Jørgensen ønskede først ikke at tale med programmet, siden kunne han i 15 minutter, hvor han tog imod en
telefonopringning midt i programmet og forsøgte at smutte ud af
interviewet.
DR har før slagtet virksomheder, men sjældent har et stort internationalt firma efterladt dårligere indtryk end det Stig Jørgensen
efterlod sig. Lidt sidesteppen, utroværdige forklaringer og så gad
man end ikke tage klagerne mere alvorligt, end man mente man
kunne tale i telefon samtidig. Så fortæller man, at man ikke tager
sine kunder alvorligt, og dermed lykkes det for direktøren at give
alle de utilfredse kunder ret.

Microsoft giver op
Microsofts Kin-mobiler var fik
en elendig modtagelse i USA, og
efter blot 6 uger har Microsoft
valgt at trække de sociale mobiler ud af markedet som følge af
svigtende salg. Anmeldelserne gik på, at man fik en dyr og dårlig
smart phone, og at brugerinterfacet ville for meget. Designet blev
ligeledes kritiseret, og det ligner da også noget, jeg ved ikke
hvad. Ifølge rygterne blev der kun solgt omkring 500 styks og det
til trods for at man kun kræve $30 for produktet tilslut.
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Facebook angribes
400 millioner mennesker er på Facebook,
og det har hackerne også opdaget. Hvis en
konto hackes bruges den meget ofte til at
forsøge at lokke penge fra vennerne.
Rådene er de sædvanlige, pas på din kode
og sørg for dit antivirus program er opdateret, og så den allerbedste: Brug din fornuft.
Hvis du modtager et ønske om at sende
penge til en kammerat, så efterkontrollere
oplysningerne, fx ved at spørge om noget
som kun og kammeraten kender svaret på.
Man kan også i de fleste tilfælde se om
kammeratens sprog er, som det plejer at
være, hvis det pludselig er gebrokken
dansk, så skal man blive meget mistænksom.

Gyldne dage for
IT konsulenter
I 1992 havde hver
computer i snit 63 elever som brugere. I
2010 er det 4 elever.
I dag betragtes en computer som et naturligt
arbejdsredskab, men
det har flere ulemper.
En computer skal
jævnligt opdateres, og
kan maksimalt holde i
3-4 år. Hver computer
koster 5-12.000 kr om
året, når licenser, vedligeholdelse og lignende er talt med. Da en
computer holder ca. 3
år, koster en computer
ca. 40.000 kr. Den
samme computer koster max 4000 kr. på
nettet - dog uden service inkluderet.

Facebook har været hårdt ramt i den seneste tid, hvor der også er sendt mails ud,
hvor Facebook angiveligt ønsker at man
sikre sig bedre og derfor bliver bedt om at
skabe et nyt password med et lille
program. Mailen er naturligvis falsk
og formålet er at du skal installere en
trojaner, kan stjæle oplysninger om
…. læser den smøre af
din netbank og andre fortrolige oplys- betingelser man skal
ninger. Mailen er ufarlig så længe du acceptere før man inikke åbner programmet.
stallere et program.

2%
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Top 1000 på nettet
Ikke overraskende er det Facebook, der det mest besøgte sted på
nettet, mere 34% af brugerne på nettet har besøgt stedet på et eller
andet tidspunkt i april 2010. Ikke et eneste dansk sted er med, det
er nok ikke så overraskende, for at komme i top 1000 skal man have besøg af mindst 4,1 million unikke brugere. Google har ikke talt
sig selv med.
http://www.google.com/adplanner/static/top1000/#

Sungard
Bjarne Riis´cykelhold hedder fra næste år Sungard, som er et
amerikansk softwarefirma.
Vi havde aldrig hørt om det,
men det er åbenbart et firma
der laver specialdesignede IT
løsninger til forskellige selskaber. Vi håber, at der er
lidt mere substans i dette selskab end i IT Factory, der
lavede det samme. Eller….

Iphone 4
Apple får tæsk i øjeblikket, det skyldes at deres iPhone 4 ganske vist er
suveræn til alverdens ting, den har kun én fejl, nemlig at den har store
problemer med sin antenne, hvis man holder telefonen på en bestemt
måde. Steve Jobs forsvar var at de ikke var de eneste, der havde det problem. Det er et tamt forsvar, og hverken Blackberry eller Nokia kan acceptere den påstand. Hos Blackberry synes de, at
Apple skulle se at få løst deres egne problemer frem
for at trække dem ind i deres selvskabte problem.
5500,- kr. for en telefon med en dårlig antenne, man
skal vist være meget fan for at købe den.
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Denne søde lille fugl præsterede
at spadsere rundt i Algeriets
mål, da de spillede mod England. Til stor morskab skiftede
den også side i pausen og blev
ikke forstyrret en eneste gang af
Englands angribere.
Den franske træner blev kaldt
søn af en luder i pausen af Ribery, der øjeblikkeligt blev pillet
ud af kampen og efterfølgende
smidt hjem. Spillerne boykottede træning og Frankrig røg
hjem efter tre kampe i vanære.
Jabulani var Addidas´
”pragtfulde” bold, en blanding
mellem en volleyball og BRs
billigste plasticbold. Adskillige
målmænd droppede og alle andre havde svært ved at drible
med den.
Sidst men ikke mindst, vil vi
huske VM i Sydafrika for deres
forbistrede Vuvuzela-horn, der
fik os til at fortrække at bo ved
siden af en bikube.
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Vælg den rigtige
browser
En browser kan dybest set det
samme uanset om den hedder
Firefox, Explorer eller noget
helt andet. Men pr. 15. marts
2010 blev det muligt at helt fjerne Explorer og erstatte den med
en af de andre på markedet. Om
det nødvendigvis er en god ting
er en anden sag.
Den store fordel ved Explorer
har hidtil været at alle har den,
og sådan vil det formentlig forblive i den kommende tid. Derfor vil det efter min mening være en skidt ide at udskifte den
helt.
Det er langt fra sikkert at fx den
digitale signatur og netbanken
virker med alle browsere, men
man nemlig sagtens have Explorer installeret til fx sin netbank,
mens man bruger en anden til
alt muligt andet.
Man skal på den anden side også

passe på med at have for mange
browsere installeret, for en
browser er, som en slags dør til
omverden, og softwaren skal
derfor konstant holdes opdateret, ellers risikere man virus og
hackerangreb.
Vi har set på nogle af de største
og det er nok den bedste måde
at finde sin favorit på, download
og prøv dem
og se hvilken
en der passer
til dig og dine
behov.
Vi har ikke
bragt skærmbilleder af hver
browser, fordi der er minimal
forskel i udseendet på dem.
Chrome
Google kom med denne browser for et par år siden, i starten
var der mange sikkerhedshuller,

9

men de er lukket
og den er i dag
ligeså sikker som
resten af flokken.
Designet er minimalistisk og
Chrome er lynhurtig til at starte, og den fremviser små minisi- Hvor lang tid går der fra vi trykker på ikonet til vi kan læse
der af de sidste den første hjemmeside.
sider man har
besøgt, når man åbner den. Men ste med en markedsandel på ca.
ellers har Chrome ikke meget at 91%. Det har den fordel at alt
udvikles til den, ulempen er, at
byde på. Designet er komplet
det naturligt nok er
ligegyldigt, hverken
hackernes fortrukne
dårligt eller godt.
mål.
Chromes Java og
Explorer er driftsiklignende opdaterinkert, alle sider virker
ger kommer dog
med den, men Exploikke altid lige hurrer er også langsom
tigt, så pludselig kan
og systemkrævende
en side godt stoppe
og på en lidt ældre
med at virke i et par
maskine kan man
dage eller tre. Det er
ikke i orden. Google virker ikke nemt tro at den er gået i hak, for
alt for overbevisende i deres op- Explorers skærm er oftest helt
blank indtil hele siden er hentet.
bakning, af deres produkt.
Internet Explorer
Det sikre valg er selvfølgelig Explorer, det er suverænt den stør-

Generelt bør man dog beholde
Explorer liggende, hvis en side
giver problemer kan den altid
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ses i denne browser, og kan den
ikke det, så er der noget galt
med selve siden. Grunden er, at
næsten alle firmaer forventer at
alle har Explorer.
Explorer er et godt valg.
Safari
Apples browser hedder Safari og
ligeså snart man har en iPod eller noget andet fra Apple bombarderes man med tilbuddet om
at få denne browser, det bliver
lidt trættende i længden.
Når endelig bøjer sig , så opdager man hurtigt, at den
har meget
at byde
på. Det
er fint at
man kan
slå reklamerne
fra, ulempen er dog at
hvis
man gør det, så er der mange
sider der ikke virker. Hastigheden er nogenlunde som ved Explorer virker det til.
Hvis man almindeligvis arbejder
med Mac så er Safari et naturligt
valg, for alle andre er det svært
at finde begrundelsen frem. Sa-

fari er på alle punkter hverken
bedre eller dårligere end Explorer som du allerede har liggende
på maskinen i forvejen.
Firefox
Jeg havde ret store forventninger til denne browser, da alle på
forhånd havde fortalt mig at det
var den bedste på markedet. Jeg
blev ikke skuffet.
Den starter hurtigt
op, ikke
ligeså
hurtigt
som
Chrome,
men
dog meget hurtigere end
Explorer.
De sider jeg besøgte virkede
helt uproblematisk, ja selv min
netbank virkede. Når man havde
flere faner åbne på samme tid
virkede det ikke til at påvirke
computeren synderligt. Siderne
loadede generelt hurtigt og i det
hele taget mener jeg at Firefox
er den meget klare vinder på alle
områder.
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Opera
Opera er en lynhurtig browser,
der fylder minimalt og bl.a.
bygget til langsomme forbindelser, hvor man
bl.a. kan reducere den hentede
netgrafik betydeligt.

Når vi taler om forbrug af ram (i mb) begynder Firefox for
alvor at markere sig.

Opera bruges af
0,1% af verdens brugere, alene
det gør den mere sikker end de
fleste - kun
de færreste
hackere gider nemlig
bruge tid på
den. Sikkerheden er
ifølge eksperterne dog
ikke hverken
værre eller bedre end så mange
andre.
Vi oplevede en enkelt offentlig
side på en https forbindelse, der
havde visse problemer, men ellers var oplevelsen meget positiv.

Den direkte sammenligning
Startuptiden
Alle tider er målt med
stopur og målt 5 gange
og derefter taget et
gennemsnit. Vi lod alle
siderne gå ind på
www.damat.dk, så forholdene skulle være ens
for alle.
Ikke overraskende så var Chrome og Opera de store vindere.
Vi havde selv mærket at Safari
var langsom, men at den er fem
gange langsommere end Chrome overraskede os alligevel.
Der er et par interessante ting
ved testen dog. Mens Chrome
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Ram
Når vi kigger på
hvor meget ram en
browser bruger, så
fik vi faktisk en
pæn overraskelse.
Her var Safar,
Chrome, tæt efterfulgt af Explorer
bedst, de brugte af
Vi besøgte tre sider fem gange og fandt gennemsnittet. At
18-23 mb hukomvores egen side er hurtig er uventet, det er mest tekst og
melse, mens Opera
billeder, at Youtube dog er så langsom på nogle af browserne kom som en overraskelse. Explorer er hurtigst ved
brugte hele 45 mb
Facebook, men generelt er det Firefox og Explorer der er
ram.
hurtigst til de fleste sider.
Ligeså snart vi begyndte at smide
flere faner ind, så ændrede billefra en nystartet computer tager
det sig.
små 2 sekunder og Explorer taFirefox, der brugte 27mb på at
ger 8 sekunder, så var det dog
starte, bruger til gengæld kun 45
interessant at Explorer derefter
starter op på ca. 2,5 sekund. Ex- mb på at have fem faner åbne,
mens Chrome bruger 145 mb,
plorer må derfor efterlade en
masse i hukommelsen efter før- Safari bruger 136. Vi var virkelig
overrasket over det elendige reste opstart. Så længe man har
sultat for både Opera og Chroram nok, så er det ikke et problem, men på mindre computere me.
kan det absolut betale sig at
Sider
overveje om Explorer er den
Når man overvejer browservalrigtige browser.
get, så er betyder opstartstiden
selvfølgelig en del, det samme
Når vi åbnede nye faner så var
gør forbrug af ram måske også,
det faktisk Firefox der var den
men hvad der virkelig kan betylangsommeste, men først efter
fane 4, så det er sjældent et aktu- de forskellen er at hente sider.
elt problem.
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En side er imidlertid jo ikke bare
en side. Der er forskelle ting at
tage hensyn til, java, scripts, er
det opbygget med CSS, HTML,
er der mange ikoner på den osv.
Vi sluttede derfor testen af med
at besøge forskellige sider for at
se hvordan de reagerede på dem.
Du kan se resultatet i grafen her
på siden.

jeg bruger Firefox. Den er hurtigere og dens feel er ligeså god
som Explorer. Firefox har også
en masse spændende tilføjelsesprogrammer, fx et program til at
hente steamede film ned på ens
computer for at se dem flydende.
Mit råd er at hente hver enkelt
browser ned og prøve dem, husk
at tjekke om din netbank virker,
før du skrotter Explorer.

Vinderen
Explorer er vi glad for, primært
fordi den er tæske stabil og altid I vores skema uddeler vi max 5
virker uanset hvilket slags skram- @, fem er bedst, 0 er værst.
mel den udsættes for. Når det er
sagt, så ender det alligevel med at
Brugervenlighed

Hastighed

Sikkerhed

Alt i alt

Chrome

@@@

@@@@

@@@

Svag computer, så er
Chrome delvist et godt
valg. @@

Explorer

@@@@

@@@

@@@@

Alt virker med Explorer,
dog til tider lidt langsomt. @@@@

Safari

@@@

@@@

@@@@

God, men langsom, ikke
bedre eller dårligere end
de andre. @@

Opera

@@@

@@@@

@@@@

En god oplevelse og et
godt valg ved langsom
forbindelse. @@@@

Firefox

@@@@@

@@@@@

@@@@@

Fremragende, hurtig og
effektiv. Klart det bedste
valg. @@@@@
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Microsoft har denne gang leveret varen. Det er stabilt og hurtigt uden urimelige hardwarekrav. Oplevelsen af Win7 har
været udelukkende positiv, og
efter den skuffende Vista ser det
ud til at man er tilbage på rette
spor.
Win7 er slankere, brugerfladen
har fået et løft, men helt generelt
er det tydeligt at man ikke har
taget de store risici. Man har gået efter det sikre uden det dog
virker til at man er gået baglæns.
Hardwarekrav
Win7 kræver ikke en superkraftig maskine, hvilket var et af de
helt store kritikpunkter ved Vista. Win7 kan køre på de fleste

pc'er af nogenlunde nyere dato.
En maskine købt indenfor de
sidste par år vil være fuldt ud
tilstrækkelig.
Ikke de store nyheder
Win7 er kommet til at virke meget bedre, men det er småt med
nyheder. Der er dog noget, som
kaldes ”DirectAccess” og
”Bitlocker To Go” og det skulle
efter sigende være særdeles godt
til virksomhedernes netværk. Jeg
skal ikke gøre mig klog på det.
Jeg kan til gengæld gøre mig
klog på at samtlige ting der virkede under Vista også virker under Win7, og adskillige nyere
spil der havde problemer på Vista virker nu med Win7. Det
virker til at den massive beta
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testning har virket, mere end 2
millioner har brugt Win7 og har
indsendt et hav af fejlmeddelelser til Microsoft som har taget
dem alvorligt.
Windows XP
Det er efterhånden otte år siden
at XP så dagens lys og det er
suverænt den mest udbredte
platform, det helt store spørgsmål er hvordan disse brugere
tager imod Win7. De bør tage
imod den, for Win7 ligner på
mange områder XP, i hvert fald
når vi taler om det man umiddelbart kan se.
Sikkerheden er blevet markant
forbedret, brugeren skal godkende hvert nyt program, som
installeres på pc'en. Umiddelbart
er det drønirriterende når man
installerer fra bunden og skal
lægge et hav af programmer ind,

men når det er overstået, så er
funktionen rigtig smart. Det er
umiddelbart blevet sværere at
smugle uønskede programmer
ind på din computer. Ulempen
er så det også kan være lidt mere
besværligt. Fx skal World Of
Warcraft startes som administrator for at kunne installere opdateringer.
Microsoft havde store planer
om at ændre filsystemet og det
har man droppet for hurtigere at
kunne lancerer 7´eren som afløseren for Vista, som i stor stil
blev afvist af brugerne. Derfor
må vi fortsat leve med registreringsdatabasen og DLL-filer. Jeg
ved ikke med jer, men jeg har
ikke rørt ved hverken det ene
eller det andet de sidste mange
år.
Nyhederne
Som sagt er der ikke de
store nyheder, men vi vil
da kigge på nogle af dem
der er.
Wordpad har er forbedret, nu kan du åbne og
redigere Office2007 .docx
-filer og utroligt nok også
OpenOffices .odt-filer.
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Værktøjet lader dig
justere farver, kontrast og lys, så det
passer dig bedst. Du
starter værktøjet ved
at trykke start, skrive
"dccw" i søgefeltet
og trykke enter.
Har du mange programmer kørende og
vil se baggrundsbilledet på skrivebordet,
så hold F5 nede.

Der er kommet et simpelt værktøj, der kan hjælpe dig til at få
det bedst mulige skærmbillede.

Den indbyggede
Windows Media
Player Remote Media
Experience lader dig
høre din musik og se
dine film med Windows Media Player over internettet, også selvom du er hos
hos en kammerat. Du skal have
en ”Live-konto”. Du klikker ba-
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re på "Stream" i Windows Media Player, vælger "Tillad internetadgang til hjemmemedier" og
følger anvisningerne.
Vil du have to udgaver af din
Explorer kørende? Hold shifttasten nede og trykke på ikonet og du har to vinduer kørende.
Tidligere skulle man have fat i
ekstern software for at brænde
en iso fil, nu er det nok at højreklikke og vælg brænd.
Lommeregneren er også blevet
forbedret (se billedet).
Det er også blevet muligt at

computeren automatisk skruer
ned for lyden, hvis du modtager
et opkald over skype.
Tilslut et lille trick, for Win7 er
nemlig født med ”balanceret
ydeevne”, det er mægtig fint,
hvis man vil spare på strømmen,
men hvis man ønsker at få det
bedste ud af sin maskine, så skal
den stå på max ydelse.
Der er ingen tvivl om Windows
er kommet videre med 7´eren
og det er altid rart. Du kan med
sindsro købe dette produkt.
klasse
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Året har naturligvis budt på et
nyt Football Managerspil.
Nogle gange kan man være i
tvivl om man skal købe det og
dermed bruge hundredvis af
timer på et spil. Atter engang
vandt spilletrangen over fornuften.
2010-udgaven har fået en række
nye muligheder, som giver dig et
mere personligt forhold til det at
være manager. Man skal fx holde personalemøder, hvor man
får at vide hvem der laver træningsfremskridt og hvem der
ikke gør. Trænerne kan også forslå forskellige ting, som de synes
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spillerne burde træne, og de kan
komme med andre råd angående
spillerne.
Det er fedt nok, men det er også
meget at holde styr på, heldigvis
kan ens assistenttræner hjælpe
én med flere forskellige ting.
Det gør det for første gang i
spillets historie til afgørende om
man har ansat en dygtig eller en
knap så dygtig. Ens Assistenttræner kan også stå for kontraktfornyelser (kan ikke anbefales),
venskabskampe og pressekonferencerne og meget andet.
Ens ry
Dit ry som spiller er en væsentlig faktor, du kan være nok så
dygtig, men det er klart nok op
af bakke, hvis du er serie 6 spiller frem for hvis du er tidligere
professionel spiller. Det er ligesom i den virkelige verden. Hvis
Troels Bech skal blive landstræner skal han bevise sig ekstraorØverst: Flot, valgfri, 3D kamp
dinær god, hvorimod fx LauMidt: Det er en god ide at være
gode venner med pressen, en en- drup har en hel del kredit pga.
kelt smutter betyder ikke det sto- sin tid som spiller. Det er uretfærdigt, men realistisk.
re, men….
Nederst: Det er muligt at analyseEn del af at være manager er at
re sig til bedre resultater.
købe og sælge spillere, og her
spiller dit ry, klubbens ry og
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Billedtekst øverst: Dine trænere
kan give dig råd om dine spillere, også dine spejdere kommer
med detaljerede rapporter over
spillerne.
Nederst: Du kan under kampen
give instrukser fra sidelinjen.

Football Manager er en fornøjelse at spille, og har man
samme nørde-tendens som
jeg, skal man nok sætte et par
måneder af. De mange tiltag
og det nye design gør, at man
skal bruge lidt tid på at sætte
sig ind i det, men det er bestemt tiden værd.
dens liga naturligt nok ind. Hvis
du er en verdensklassetræner, så
er det muligt at lokke ret store
spillere til netop din klub, og dit
ry kan omvendt også stoppe
transfers.
Football Manager 2010

Det er en dejligt at flere danske klubber nu deltager med
officiel licens, så der er billeder
af spillerne og klubbens logo.
Som sædvanligt er danske spillere ualmindelig gode, men det
vel næsten som det nu skal
være. Det indbyrdes forhold i
ligaerne synes at være ramt
nogenlunde godt.

Designet er blevet forbedret,
modstanderne er blevet klogere, pressen
hårdere, og spillerne mere besværlige.
Kort sagt, alt er blevet mere realistisk.
Systemkrav

Anbefalet system

Oplevelse
Gameplay
Holdbarhed

KVALITET

87 %
93 %
98 %

96

%
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Age Of War 1 & 2
Age Of War
Had har den ulempe at det
har det med at holde til evig
tid. I dette spil handler det
om at ødelægge fjendens
base.
Spillet er delt op i 5 tidsaldre.
For at komme videre til den
næste tidsalder, skal man optjene XP points. Det gør man
ved at dræbe den andens enheder. I starten er det hulemænd, men efterhånden udvikler enhederne sig til legionærer, infanteri, kampvogne
og tilslut fremtidssoldater.
Du kan også sætte diverse
ting på din base, det er kanoner, skydevåben eller lignende.
Nøgleordet er at finde balancen
mellem defensiv og offensiv.
Ideen er ganske sjov, etteren er
mere simpel end toeren, men
gameplay er det samme. I toeren
er grafikken lidt flottere, lyden
bedre, der er andre enheder og
muligheder for at udvikle sine
enheder. Den største forskel er
dog, at bruger interfacet er markant bedre.

Begge titler er ganske nydelige
og kan spilles med stor fornøjelse et par gange eller tre - men
heller ikke mere end det. Det
gør ikke så meget, da begge er
gratis.
Systemkrav: Shockwave
Find dem på:
www.gratisspil.dk eller
www.maxgames.com
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Cradle Of Rome
Da jeg lånte
en bærbar af en kammerat lå
spillet på den, ret hurtigt blev
jeg meget fængslet af det og jeg
tænkte at det skulle da have en
anmeldelse. Stor var min overraskelse dog, da jeg opdagede at
spillet kun koster 7 euro. Det
findes også til Wii og mobiltelefoner, her skal man dog lægge
12 euro.

Du bruger nemt mange dage og
uger på at opbygge din by. Man
skal få de mørke firkanter væk
og det gør man ved at få mindst
tre på række, men der er naturligvis store fordele ved at have
mere end det. Dette enkle tema
har flere varianter såsom låste
felter, hvor man skal have en
bestemt slags ting ned og ramme.

Rom blev ikke bygget på en dag
og det er skam ganske rigtigt.

Efterhånden som man får points, træ, guld og lignende kan
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gere man kommer og jo
flere felter der er lænket,
jo strategi skal man bruge for at løse opgaven,
og tiden bliver pludselig
ret kort.
Cradle Of Rome er et
billigt spil og man får
rigtig meget underholdning for pengene.
Du behøver dog ikke
tage vores ord for det,
spillet ligger på nettet i
en 60 minutters gratis
udgave, hvorefter du
kan beslutte dig.

man bygge flere og flere ting i
sin by, så den kan blive imponerende stor tilslut. Når du
laver en femmer eller en endnu bedre kombination så får
du indbyggere.
I starten kan man bare klikke
løs, det er dog bedst at starte
nedefra, da ting jo falder nedad, så man får en masse foræret på den måde, men jo læn-

Cradle of Rome

Sjovt og fængslende. Lige én bane mere.
Shareware versionen stopper med at
virke efter en time, derefter koster spillet
7 euro.
Systemkrav
Anbefalet system
Ukendt, men den bærbare Pentium II/266 kørte spillet
uden problemer.

Oplevelse
Gameplay
Holdbarhed

KVALITET

75 %
84 %
85 %

85

%
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Aldi PC:

Medion Premium
Entertaiment PC
3999,- kroner for en pc er
efterhånden ved at være
en almindelig pris for god
stærk og solid pc, der kan
det meste. Og Medions
pc er da også netop sådan
en allrounder, der hverken er helt suveræn eller
på nogen måde dårlig.
Den kom frem for cirka 6
måneder siden og er siden
faldet fra 5999 til 3999 kr.
Teknologien
Lad os starte med hjernen, der
består af en ”Intel Core Quad
processor Q8300”, som arbejder med 2,5 Ghz og har en
bus hastighed på 1333, samt
L3 Cache dog kun med 4Mb.
Det er det som man vil kalde for
en ganske fin CPU.
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Maskinens ram er 4GB DCM,
det er igen en udmærket ting.
Da maskinen lidt overraskende
er udstyret med Vista, så er 4GB
ram også tæt på et must. Opgradering til Windows 7 er dog gratis. Det havde dog været nemmere om man bare vedlagde
dvd´en med det samme, frem
for man skal indsende et kort
for at få den.
Grafikkortet er et Nvidia GForce GT230 kort, som øjensynligt ikke eksisterer udenfor
Medion. Det er formentlig en
trykfejl, men det svarer ifølge
flere hjemmesider på nettet til
en GT9600. Det har

512 DDR3 hukommelse og
er et middelmådigt grafikkort,
og hvis man vil forøge maskinens kræfter med 10-15% i spil,
så er det et sted at overveje at
bruge 1000 kroner ekstra. For
de fleste vil grafikkortet dog være ganske fornuftigt. Vi kørte
uproblematisk WoW, FM2010
og Quake 4, vi kunne se film og
mærkede i det hele taget ikke at
grafikkortet er klassificeret som

”average” i de tests vi kunne finde af det.
Konklusion
Både cpu og grafikort er altså at
betragte som middel, det er nu
heller ikke så ringe endda.
Vi opnåede i hvert fald i
1024x768 og 32 bit´s
opløsning 471 fps i Doom 3 og i
Quake 4 klarede vi lige omkring
92 fps med alt pivtøjet slået til.
Så helt galt er det altså ikke.
På hjemmesiden Benchmark.net
placerede både cpu og grafikkortet sig som middelgode. Ikke
fantastisk, ikke dårlig.
Grundstammen er altså i orden.
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Man kan aldrig få nok harddisk,
og denne er på 1 Tb (terrabyte)
altså 1000 Mb med S-ATA 300,
det betyder sådan set bare at det
går hurtigt. Ellers bydes der på
noget som Medion kalder HD
Audio, hvad det så end dækker
over må guderne vide, men den
er næppe et superlydkort heller.
Men i hvert fald synes jeg at lyden er god og fin nok til mig.
Højtalere skal man købe ved
siden af, hvis man da ikke er
både tone og halvdøv, for
dem der er vedlagt kan højst
bruges som bogstøtter.
Nemt at tage backup
Der er lavet en docking station ovenpå kabinettet, hvor
man kan sætte en ekstern
harddisk uden nogle kabler
eller andet. Det er ganske
smart, specielt, hvis man tænker backup. En ekstra harddisk på 500Mb sælges til blot
499,- kr. Det skal dog være
en harddisk specielt til netop
denne computer.
Elendigt tilbehør
Der er en elendig trådløs mus
og et mindst ligeså ringe tastatur, begge dele er trådløst

og er af den samme slags som
har været vedlagt de sidste
5 år, dengang var de også ringe,
men der var ”alt trådløst sejt”.
Tastaturet skulle vist se supersmart ud, men det ligner nærmere det, det er. Noget billigt
skrammel.
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I det hele taget skal man bruge
nogle penge på at få sig en ordentlig mus og et ordentlig tastatur, det er mindst ligeså vigtigt som stolen og din skærm.
Blue-Ray
Kombineret Blue-Ray (kun afspiller), CD/DVD brænder har
maskinen også. Det er jo fint
nok, men jeg tvivler på værdien
af den. Spil kommer næppe på
BR lige med det samme og jeg
tvivler på, hvor mange der vil
trække kabler over til fjernsynet
eller gider se film på computerskærmen. Stikkene bagpå lægger
op til det, men personligt holder
jeg computer og fjernsyn adskilt.
Vista
Medion har desværre udstyret
maskinen med Vista (anmeldt i
DC52), og det er jo som Vista
nu engang er. Man kan som sagt
gratis opgradere. Medion bruger
2-3 dage på sende skiven, så det
er jo fint nok.
I denne omgang vil jeg blot nøjes med at nævne at det tager
under en time fra man åbner
pakken til man kan surfe på nettet.

Stor Softwarepakke
Sammen med de fleste computere får man i dag oftest en softwarepakke, denne maskine er
ingen undtagelse. MS Works 9.0,
Office 2007 samt Bullguard og
Power2GO er de mest bemærkelsesværdige i pakken. Desværre er Office og Bullguard kun i
prøveversioner, og ønsker man
Office efter de 60 dage, så er det
altså yderligere 1000 kroner for
den skrabede udgave (som er
den medfølgende i prøveversion) og hele 4500 kroner for den
store version.
Konklusion
Med Medions computer får du
en solid computer, den kan
trække de fleste spil på markedet, ikke altid i den højeste opløsning, men dog sådan at spillene er flotte. Multimediadelen er
der intet at udsætte på. Tastatur
og mus skal man regne med at
bruge 500 kroner mere på, men
det gælder rigtig mange computere.
De 4000 kroner er givet rigtig
godt ud og man får meget værdi
for pengene.
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Windows Experience Index
Et af PC´en største problemer
har altid været om spillet hos
forhandleren virkede på ens
computer. Microsoft har udviklet et system, der skal gøre det
nemmere at vælge rigtigt og færre gange ende med et spil, der
kører med 10 frames i sekundet.
Windows Experience Index måler kapaciteten af computerens
hardware- og softwarekonfiguration og udtrykker denne måling som et tal, der kaldes en
grundscore. Du kan altså ændre
på denne score ved at skifte
hardware eller ved at tune det
med bedre software.
En højere grundscore betyder
normalt, at din computer kører

bedre og hurtigere end en computer med en lavere grundscore,
især hvis du udfører mere avancerede og ressourcekrævende
opgaver. Computerens grundscore fastsættes ud fra det laveste pointtal. Som du kan se, så er
min flaskehals min harddisk.
Grundscoren er altså ikke et
gennemsnit, hvilket heller ikke
ville give mening.
Du kan imidlertid bruge underscorerne til at beslutte, hvilke
komponenter der skal opgraderes.
Grundscoren kan bruges til at
købe programmer og spil, der
passer. Mange prøvede fx for
nogle år siden at Doom 3 kræ-
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vede mere computerkraft
end man havde, i dag kan
man aflæse tallet.
Hvis din computer fx har
en grundscore på 3,3, kan
du købe software, som
kræver en computer med
en grundscore på 3 eller
lavere. Hvad scoren ikke
fortæller er, om softwaren
virker uproblematisk eller
ej og der er heller ingen
kvalitetsgaranti indbygget.
Scorerne ligger for øjeblikket fra 1,0 til 7,9. Med tiden vil tallet stige og om
fem år har jeg sikkert en
computer, der ligger på 12,
men nuværende spils
grundscore ændres ikke.
Kikset og usmageligt
Automatisk reklamer er smate
og er endda intelligente, handler artiklen om biler, kan der
være en reklame for Volvo.
Men det kan også gå galt.
Artikel om en brand, der
har kostet et barn livet.

Se reklamen. Usmageligt.
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Eksister Usernet om 5 år?
Hvad er Usernet? For ti år siden var det nettets mest interessante sted at debattere. I
dag ved kun de færreste, hvad
det er og endnu færre bruger
det.
Det betyder dog ikke at nettets brugere ikke skændes, debattere og rådgiver hinanden
på livet løs om alt mellem
himmel og jord. Det sker bare
ikke på Usernet.
Starten i firserne
Dk.hierarkiet blev oprettet i efteråret 1983 af Danish Unix User
Group (DKUUG, senere DKN).
Siden foråret havde man på Københavns Universitet haft adgang til internationale usenet
grupper. Det var derfor en naturlig udvikling at oprette et dansk
hierarki.

I firserne var Internettet ikke
hvermandseje og hierarkiet var af
naturlige grunde ganske lille. Datidens computere var primært
Commodore 64 og i folkeskolerne havde man Picoline rc789
med Comal80 og de havde ikke
adgang til Internettet. End ikke
skolens administration havde det,
i bedste fald vidste skolens EDB
lærer hvad Internettet var, men
det var heller ikke en selvfølgelig.
I hvert fald hørte jeg i 9.klasse
(1989-90) intet om nettet. I de
engelske blade kunne jeg læse om
private servers, hvor man kunne
logge sig på hos hinanden og
hente programmer. Men kostede
telefonregningen (og et modem)
til England og mine forældre
havde formentlig bortadopteret
mig, hvis jeg havde gjort det.
Modem
Skulle man på nettet var det til
en minutpris på mindst 80 øre
og man skulle betale hver kilobyte man hentede. Da man i
1996 gik over til at kun betale
lokaltaks var det faktisk sådan
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at vi var glade. Indtil da kunne
du risikere at skulle slippe over
halvanden krone pr. minut. Man
skulle bruge et modem, et modem skulle først ringe op og
derefter kunne det hente data
ned med 14 kb i sekundet. Optimalt kunne den altså hente
14000 bits, dvs. 14000 tegn på et
sekund. Til sammenligning har
de fleste i dag mindst 4 Mbit,
dvs. optimalt kan der hentes 4
millioner bits i sekundet.
Starten
Den første gruppe var
dk.general, derefter fulgte en
række andre grupper, men vi
skal helt frem til 1994, før der
for alvor kom gang i debatterne
og det blev nødvendigt at specialisere grupperne mere og mere i
takt med at flere og flere koblede sig på nettet. I midten af
halvfemserne var det mest avanceret et 28 kb modem og det var
begrænset, hvad der var at lave
på nettet. Usernettet havde derfor god plads.
Hierarkiet vokser
Alt arbejde med administrationen af grupperne blev udført af
frivillig arbejdsskraft hos DKN.
Nye grupper blev foreslået i
dk.general og hvis DKN synes

det var en god ide, så blev gruppen oprettet. På den måde opstod grupper som dk.livssyn,
dk.politik, dk.forbruger og mange andre spændende grupper,
der eksisterer den dag i dag.
Men der kom også mange underlige grupper ud af det. Oprettelserne blev lidt tilfældige med
tiden og i 1996 blev man enig
om et nyt system, der handlede
om at lave et oplæg til debat om
den ny gruppes formålsparagraf.
Det blev det debatteret i 3 uger i
dk.admin. Derefter sluttede man
af med en afstemning i samme
gruppe. Det satte en nærmest
bølge af nye grupper i gang.
Styregruppen
I 1998 havde Tele Danmark In-
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ternet (TDC) opkøbt DKN og
var blevet administrator af dkhierarkiet. De skar igennem og
nedsatte en styregruppe, der
havde til opgave det var at vurdere gruppeforslag. Siden da har
Usernettet stort set passet sig
selv. Desværre. For hverken
TDC eller nogle andre Internet
udbydere gør noget for at gøre
opmærksom på at Usernet overhovedet eksisterer.
2010
I dag er tæt ved 98% af Danmarks befolkning mellem 8 og
65 år på nettet jævnligt, og der
er flere hjemmesider end der er
mennesker på planeten. Nettet
er en naturlig del af folks hverdag, mens Usernet stille og roligt
er blevet glemt af alle undtagen
de måske 2-3000 mennesker, der
bruger det. Og der er alderen
hastigt stigende.
Det betyder imidlertid ikke at
der ikke debatteres længere, det
sker bare på hjemmesider.
Fordelene er at en hjemmeside
får mere liv om et specifikt emne, fordelen er også at de fleste
af disse sider har en moderator,
dvs. en person, der simpelthen

sletter upassende indlæg.
Ulemperne der dog mange af,
dels er det kun hjemmesidens
brugere, der kan debattere. Moderatoren er heller ikke nødvendigvis neutral i sortering af indlæg, og endelig er det meget
svært at få startet tingene op.
Ingen gider skrive, hvis der ikke
er mange læsere og deltagere.
Sidste vers
Man skulle umiddelbart derfor
synes at det er sjovere at debattere og/eller få råd og vejledning
af flere tusinde, men fakta er at
nyhedsgrupperne i dag kører på
sidste vers. Dels bakkes de ikke
op af nogle selskaber, dvs. man
opdager slet ikke eksistensen af
Usernet. Dels er sproget nogle
gange så slemt at nye brugere
hurtigt fortrækker, i mange
grupper fylder interne slagsmål
så meget, at gruppens profil bliver disse slagsmål, og det er en
skam.
Hvis du vil vide mere om Usernet kan du besøge:
http://www.usenet.dk
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Løgn Over Løgn
Verner Møller
Peoples Press 2009
Dette er sportsprofessor Verner Møllers forsøg på at afdække, hvad der
egentlig skete, da Michael Rasmussen
blev smidt ud af Tour De France
2007.
Bogen er både velskrevet og meget
troværdig, fordi Møller forsøger at
finde frem til svarene og har skrevet,
hvordan han har arbejdet. Desværre er
det langt fra alle, der har delt hans
ønske om at komme til bunds i sagen.
Møller møder alt for ofte en lukket
dør eller rungende tavshed. DCU
nævner flere gange ”i henhold til vores etiske kodeks”, Michael hævder, at
han ikke har set et sådan. Møller forsøger 3 gange at få udleveret dette
kodeks fra DCU, de end ikke svarer
tilbage. Han leder på nettet og forsøger sig derefter med andre ryttere, der
alle kan fortælle ham, at de ikke har
set et sådan kodeks. Det bekymrende
er, at før han kan få svar på så simpelt
et spørgsmål, er han nødt til at love
dem anonymitet.
Bogen tager ikke stilling til om Michael var dopet, og dog, han er ganske
kynisk og erklærer, at da stort set alle
andre ryttere i cykelsportens top i
2007 var indblandet, mistænkt, eller

siden er blevet dopingdømt, så var
Michael sikkert ikke mere uskyldig end
de andre, det er bare uinteressant, det
handler om noget meget vigtigere end
Rasmussen. Nemlig rytternes retssikkerhed og behandling.
Der er mange ubehagelig overraskelser på den konto. Det kan dokumenteres, at ADD overtrådte sin tavshedspligt, det er sandsynligt, at DCU tippede pressen om advarslerne. Det kan
han ikke skrive uden beviser, derfor
fremlægger han en række data og så
må vi selv tænke vores. Han ser også
på pressens rolle, her tænktes der bl.a.
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på den historie om en tidligere cykelrytter, der hævdede, at Michael ville
have ham til smugle doping. Den havde ingen aviser ønsket at trykke i 2003,
fordi man ikke anså den som troværdig. Det var den pludselig fire år senere. Det mindede mere om personhetz
end noget andet. Mere om det senere.
For bogens formål er mest af alt at se
nærmere på den helt urimelige forskelsbehandling, der sker i cykelsporten i doping-bekæmpelsens navn. For
godt nok analyseres det frem, at pressen opførte sig uprofessionelt på flere
punkter, men det undrer Møller, at
ingen i pressen finder det interessant,
at der er et læk. Et stort læk endda, fx
blev Pantani og Bonden dømt i pressen for kokain, men i WADA anses
kokain ikke for doping, hvis det er
udenfor konkurrence. Alligevel kom
oplysningen frem i pressen og det kostede begge deres karriere. Pantani
livet. Bo Hamburger blev renset af en
negativ B prøve, alligevel var hans
ellers fine karriere ødelagt fra dag til
dag. DCU nægtede at udtage ham,
selvom han var frikendt og den eneste
grund til at var med til OL var, at det
var Team Danmark, der stod for udtagelse af holdet. VM var lukket land.
Er det så WADA eller det nationale
forbund der giver tips til pressen?
WADA udelukkes næsten helt sikkert,
da de ganske enkelt ikke kender navnene på dopingprøverne, men kun har
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numre at forholde sig til. Så kan man
gætte sig til resten. Desværre er der
ikke mange der har lyst til at stå frem
med navns nævnelse og da slet ikke
aktive ryttere.
Vi ved, at Matti Brechel i 2008 vandt
DM med 2 advarsler i bagagen. Det er
ikke et problem, men det er et problem, at pressen fandt disse oplysninger, som er hemmeligstemplet. Det
fortæller noget om systemet, det fortæller noget om, at den mistillid Rasmussen havde til systemet i allerhøjeste grad er berettiget.
Den anden - og den absolutte hovedmand, der udpeges som synderen for
nedturen er DCU´s Jesper Worre.
Han burde dels ikke have stukket rytteren i ryggen, dels burde det være
soleklart for enhver formand at tavshedspligten også gælder formanden,
selvom dette ikke direkte står i reglerne. Worres værste forseelse var dog, at
han ikke bare blankt afviste sagen fra
dag 1 med en kommentar om at selvfølgelig kunne WADA godt tælle til 3
og da han kørte løbet havde han ikke
3 advarsler. Slut finale. I stedet forklarede han at han havde fire, hvilket dels
var direkte forkert, dels var et klokkeklart brug på tavshedspligten og dels
var 1 af advarslerne ikke gyldig, dels
var 2 af advarsler givet af to forskellige
forbund for den samme forseelse. Michael havde altså ved tour starten én
advarsel og én formel advarsel, hvor
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man bad om yderligere information,
men altså ikke en stadfæstet. DCUs
mærkelige opførsel fik resten af pressen til at lugte blod.

ningsophold i Italien, alligevel kan
holdet køre videre på Protour uden
problemer, når man samtidig ser Michael som uønsket.

Cykelsportens mærkelige inkonsekvens ses ved at en rytter som fx Zülle
fik 4 måneders karantæne for at bruge
EPO systematisk, omkring 20 andre
tidligere dømt ryttere kører med på
Protour, mens Michael er blevet mere
eller mindre modarbejdet af UCI,
DCU og ASO. Et af de bedre eksempler på forskelsbehandlingen kommer
frem da Michaels karantæne er udløbet, og han ønsker at deltage i Post
Danmark Rundt. Han har fået kontrakt med et hold, der er inviteret til
løbet, der er kun én betingelse, nemlig
at hans kommende hold ikke vil opleve problemer med DCU pga. hans
navn. DCU besvarer ikke 3 mails fra
Michael, først da han går til pressen
kommer der et forkølet svar om, at de
ikke vil give nogle hold garantier for at
deltage i løbet - man skulle vel ellers
tro at blive inviteret til et løb var en
garanti.

Det er vel i virkeligheden, der problemet med Michael Rasmussen sagen
skal ses. Det er langt større end blot at
en rytter på usportsligvis blev forhindret i at vinde verdens største løb - for
det er vigtigt at huske på, der var ingen sportslig begrundelse for hverken
at tage ham ud eller for karantænen,
der valgte man en helt uhørt fortolkning af reglerne.

Holdene skal være på god fod med
UCI og ASO for at må deltage, derfor
kan UCI/ASO bestemme holdets ryttere. Med andre ord, i dopingbekæmpelsens navn er sporten reduceret til et
show.
Det undrer Møller at Rabobank, ifølge
retten, vidste alt om Michaels træ-

Hele humlen er, at cykelsporten i en
såkaldt kamp mod doping har reduceret rytterne til retsløse syndebukke, der
skal overholde en lang række uskrevne
regler for at være med. Og dermed er
det sportslige så som så. Dét overlever
sporten næppe i længden, et par dopingsager er sportens mindste problem.
Bogen kommer utrolig godt rundt om
tingene på en troværdig måde og
samtlige af Werners påstande er dokumenteret bagerst i bogen.
Hvis man som undertegnede elskede
cykelsporten og undrer sig over hvor
den blev af, så er denne bog et godt
sted at starte.
### ###

OG TILSLUT LIDT OM ALT ANDET...
Efter en både brutal
og mesterskabets
suverænt kedeligste
kamp vandt Spanien
1-0 over Holland ved
VM i fodbold.

Holland slog som
bekendt Danmark
med 2-0, begge hold
scorede et mål i den
kamp. Danmark røg
ud efter 2-1 over
Cameroun og 1-3
mod Japan. Mange af spillerne
mente ikke det var
en fiasko. Den
vurdering stod de
ret alene med.
Kampen mod
Holland var en
kamp, der blev overværet af kronprisen
himself, der i anledningen af VM havde
aflyst et møde i den
olympiske komite.
Men måske kan han
bare ikke finde vej,
for endnu har han
ikke været til ét eneste møde.

til Tour De France,
som er et underholdningsshow, hvor 179
udvalgte kører gennem Frankrig. Den
der tør udsætte kroppen for de stærkeste
stoffer uden at blive
opdaget vinder, såfremt TDF ledelsen
ønsker dette.
Rigmor Zobel blev
dømt i retten for at
besidde narko, det
var hun meget fortørnet over. Og det
er da også for galt at
overklassepigen skal
overholde landets
love.

Der er en Postal 3
undervejs, denne
gang loves der ikke
kun blod, vold og
endnu mere vold,
men også handling.

Måske er han i gang
med at se Youtube,
der fylder fem år i år.

Den lovede udvidelse
til online superspillet
World Of Warcraft
der skulle være kommet i februar, skulle
være klar i november
2010.

I år var det atter tid

Prins Henriks lille

tæppetisser har nu
for 3. gang bidt en
person. Alligevel er
den ikke blevet aflivet.
Muskelhunde er til
gengæld blevet forbudt i Danmark, 13
racer skal nu enten
aflives eller have
mundkurv på. Om
politiet så vil håndhæve loven er en helt
anden sag.
AGF rykkede ud af
landets bedste fodboldrække, selvom de
havde to spillere på
landsholdet. Det er
vist sjældent set.
Målmanden Steffen
Rasmussen meddelte at han ikke
ønskede at spille i 1.
division. Det kunne
være han skulle have
taget nogle flere
bolde så…..
Socialakrobaternes
formand Helle Thornings mand er blevet
taget i at betale skat i
Schweiz, mens familien oplyser at de bor
i Danmark. Tilfældigt
siger parret, der ikke
havde bemærket at
Schweiz havde en
skatteprocent på
15%. Til gengæld
huskede de at sætte
huset i hendes navn,
så de kunne få maksimalt rentefradrag.

Hendes børn går i
øvrigt i privatskole,
det er helt i orden,
hvis det ikke var fordi hun er medforfatter til en bog, der
fordømmer forældre
der flytter sine børn
på privatskole.
Sidney Lee er blevet
afsløret i at bo hjemme ved sine forældre,
og ikke i en luksus
lejlighed. En 31-årig
mand, der bor hjemme ved mor og far og
er uden arbejde. Sikke et idol…..
Fælleslisten er et ny
parti, der består af
”landsbytosser” ifølge anonyme politikere. Partiet står dog til
15 mandater, så helt
tossede er de nok
ikke.
Google Earth er nu
kommet i en version,
hvor man bla. kan se
hvordan verden bliver påvirket af den
globale opvarmning.
Shell fik endelig
stoppet hullet i en
olieslange, nu venter
kun oprydningen af
mere end én milliard
liter olie. Når de er
færdige der, kan de
passende tage til Afrika, hvor de ”glemt”
at rydde op efter sig.

