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2. Del af det 
gigantiske 
kursus ! 

Tiger Woods 2001 
Tiger Woods har igen lagt navn 
til det velkendte og meget vel-
lykket spil af samme navn. 

Business Tycoon 
Efterfølgeren til Entrepenuer er 
meget vellykket og langt mere gen-
nemført end for fire år siden.  

Dejlige søde Anna Kornikowa 
er måske nok ikke ligefrem 
verdens bedste tennisspiller, 
men hun er bestemt den dej-
ligste. EA Games vil have 
hende til at lægge navn til et 
nyt tennisspil. På deres hjem-
meside fortæller de at planen 
åbenbart er man vil lancere en 
ny tennisserie, der hvert år 
skal have en skiftende hoved-
person. Vedlægger de en far-
veposter, så køber vi det - 
uanset kvaliteten.  
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   AmigaOne har vi længe sat vores 
lid til skulle sikre Amigas overlevelse 
og forhåbentlig skabe en ”Mac ef-
fekt”. Mac er som bekendt steget 
voldsomt i markedsandele, dels pga. 
kvalitet, dels pga. design og dels pga. 
marketing. 
   Det er tre grundlæggende ting, som 
Amino skal have styr på. Første skridt 
må nødvendigvis hedde at komme 
med en ny samlet løsning. AmigaOne 
er den, der skal samle trådene. OS4 
og AmigaOne skal udkomme i første 
kvartal af 2003. Og den har vi hørt 
før, tænker du. Første gang vi hørte 
om en ny Amiga var i ’97. Vi nærmer 
os nu foråret 2003 og herfra redaktio-
nen er timeglasset altså ved at løbe 
ud. 
 
   Hvis AmigaOne ikke kommer i 
første kvartal af 2003 har jeg ærlig 
talt svært ved at se Amiga i bladet 
som fast maskine i bladet derefter…. 
 
   Vi fandt ikke Amiga på E3, hvilket 
ikke var forventeligt, men dog ønske-
ligt. Vi kunne konstatere, at AmigaO-
ne altså ikke er så meget klar at man 
kunne fremvise en prototype eller en 
video.  
 
   Som vi beskrev i sidste nummer så 
skulle alt gå efter planen. Hvis vi kort 
skal genopfriske, så er AmigaOne 
altså en computer, der er udstyret med 
bl.a. PPC CPU, DVD, 8 GB harddisk, 
GeForce grafikkort og AmigaOS 4, 
alt sammen angivet som mindste krav
- Sagt med andre ord er den eneste 
komponent der mangler OS 4.  
 
   En ting, der er interessant er natur-
ligvis om der så kommer noget soft-
ware til den, ellers er fiaskoen sikret 
på forhånd, og det bliver såmænd 
svært nok at få succes på markedet i 
forvejen. Personligt mener jeg fortsat 
det er en fejl at satse på PPC og ikke 
Intel/AMD, men der er sikkert fornuf-
tige tekniske begrundelser til dette 
valg.  
 

  Hyperion er et af de firmaer, der skal 
sikre, at der er spil til AmigaOne, når 
den rammer markedet. De lover føl-
gende titler klar til premieren: 
Freespace, Quake 2, Shogo, Worms 
Armageddon og SIN. De titler skulle 
faktisk være færdige, men er udskudt 
til premieren. Det er klart, at netop 
Hyperion, der står bag arbejdet med 
OS 4 netop er interesseret i, at der er 
spil der kan fremvise maskinens bed-
ste sider.  
 
   Vi har derudover kunne opspore 
omkring 10-12 nye titler, der skulle 
lige klar. Det lyder meget fint.  
 
   Ibrowse, Internetbrowseren, vil 
desuden også være klar. Det vil hæv-
des også Open Office når at blive klar 
- dét er nok tvivlsomt, da arbejdet 
først er på begyndt i maj02.  
 
Men kommer den ?  
   Det mest kontante bevis på, at Ami-
gaOne må være på vej er at man er 
begyndt at tage imod forudbestillinger 
af maskinen. Man kan købe et såkaldt 
rabatbevis, for $50 kan man købe 
dette og dermed være sikker på at få 
en ny maskine med det samme til en 
lavere pris. Jeg ved ikke om det er en 
god ide, eller om det er opmuntrende, 
at der kun er 940, der har gjort det. 
Her skal man dog tage højde for at det 
kun kan ske via nettet.  
 
Læserbreve 
   En lille note her tilslut er, at lad 
være med at skrive mere ind og klag 
over det manglende Amiga indhold. 
Vi bringer ikke disse brokkebreve 
alligevel. Vi skriver om det Amiga 
materiale, som vi støder på. Vi brin-
ger snart sagt alt relevant Amiga ma-
teriale der kommer ind af døren. I 
stedet for at skrive et brev om det 
manglende Amiga stof, så skriv om 
dit Amiga soft- eller hardware. Det er 
lidt mere konstruktivt.  
 
Kim Ursin 
Redaktør 

Amigaone  

- Findes  den ? 

Windows Med Amiga 
udgives af Forlaget X 
c/o Kim Ursin 
Kærbølvej 30 
6760 Ribe 
Tlf: 2427 0296 
E-Mail: kimursin@ofir.dk 
Giro: 1-663-5154 
 
Chef og ansvarshavende  
redaktør: Kim Ursin 
 
Priser: 
Løssalg: 29,95 kr. 
Årsabonnement:   
6 numre + 1 cd  for 120 
kroner.   
Beløbet kan betales via. 
giro, kontant, eller check 
udstedt til Kim Ursin.  
 
1. udgave, 1. oplag 
Oplag: 150 
 
Trykt i Ribe 2002 
(c) Forlaget X 2002 
 
Indsendt materiale retur-
neres kun, hvis der er ved-
lagt svarporto. 
 
Annoncepriser: 
1/8 side :      75 kr. 
1/4 side :   125 kr. 
1/3 side :    175 kr. 
1/2 side :    275 kr. 
1 side :    600 kr. 
Bagside :    850 kr.  
Forside    850 kr. 
Farveside :    9 kr. x oplag 

 
Alle priser er inklusiv opstilling 
og produktion af annoncen, hvis 
du ønsker at benytte din egen 
annonce skal den indsendes/
mailes som grafik billede. Ved 
gentagelse i mindst 6 numre 
gives 15%  rabat. 30 % ekstra 
for en bestemt placering i bla-
det, gælder kun for mindst ½ 
sides annoncer. Redaktionen 
forbeholder sig ret til afvise an-
noncer uden begrundelse her-
for.  
 
 
 

Næste nummer: 
 

November 2002 
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Cold Zero: 
The Last 
Stand  
 
Det ligner en 
Sudden Strike 
klon, og det er 
i øvrigt ingen 
skam. Taktik 
og action byder 
dette spil på. 
Når du læser 
dette er spillet 
formentlig ud-
kommet.  

PC Accelerator 2.5, et 
tweakprogram, som hæv-
des at kunne forbedre ha-
stigheden på din pc med 
helt op til 60% på visse 
områder. Prøveversionen 
kan klare 90 starter. Deref-
ter er det $29.95 for den 
fulde version.  
 
SpamKiller 2.90, er du 
ligeså træt af spam som os 
andre, så er dette program 
vist noget for dig. Det vir-
ker uafhængig af e-
mailprogrammet. Fem for-
skellige filtertyper holder 
mange slags spam ude, og 
"vennelister" sørger for at 
de rette mails når frem.  
 

korte spilnyheder ! 
 
Divine Divinity er et rolle-
spil. Det ser ganske nyde-
ligt ud og er udkommet.  
 
Unreal Tournament 2003 
er udkommet og rummer 
denne gang også sin-
gelplayer missioner.  
 
Alex Ferguson-Player 
Manager 2002 fra Anco 
og Ubi Soft er udkommet, 
og lugter langt væk af en 
lidt for kommerciel titel.  
 
Counter-Strike : Condi-
tion Zero er efter sigende 
en blanding af det oprinde-
lige spil og nu med sin-
gelplayer mulighed.  
 
Hitman 2 kommer her i 
september.  
 
Jurassic Park : Project 
Genesis, ser pænt ud, vir-
ker lovende og er det sand-
synligvis ikke.  
 
Sudden Strike 2 er fort-
sættelsen til hittet, der kom 
for under eet år siden.  
 
The Thing bygger på den 
velkendte tegneserie.  
 
Rayman 3 kommer engang 
lige før jul, flotte 
screenshots, tyder på et flot 
platformspil.   

Asherons Call 2 

Breed  

Imperium Galactic III 

Tron 2 

E3 var naturligvis igen den helt 
store oplevelse, vi ville egentlig gerne 
have omtalt alle titlerne, men alene til 
PC blev der præsenteret mere end 
2500 nye spil, der vil dukke op inden-
for de næste par år.  
   Der var virkelig mange gode titler 
på tapetet, vi har nævnt nogle af dem 
rundt omkring på disse sider. Men 
udover dem tror jeg at det er værd at 
holde øje med bl.a. Asherons Call 2, 
der er avanceret rollespil.  
   Breed var endnu mere interessant, 
det foregår på en fremmede plant med 
rumskibe og masser af stygge aliens, 
der skal nakkes. Det ser vildt flot ud 
og der er noget at glæde sig til.  
    Et andet spil, som så særdeles 
spændende ud er Imperium Galac-
tic III. Jeg har aldrig hverken set eller 
hørt om de IG I eller II, men treeren 
ser ud til at handle om kamp i rummet, 
lidt a la Home World spillene. Grafisk 
og lydmæssigt ser det ufattelig flot ud, 
store rumskibe og massive rumkampe 
i en galakse langt borte.  
TRON 2 er spillet der bygger på fil-
men TRON, som Disney Studios kom 
med for snart 20 år siden. Dette spil 
tager udgangspunkt i filmen og vi skal 
igennem de velkendte scener, jeg ved 
ikke hvor meget titlen dog er værd for 
ni ud af ti har næppe set filmen i dag. 
 
 
Vi har kun har set videoklip af titlerne 
og ikke har prøvet dem.  
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Gode prisnedsættelser 
  Konsolproducenterne med Sony, Microsoft og Nintendo i førersædet har åbenbart be-
sluttet sig for at konkurrere på prisen. PS2 er nu nede på $199 (tidligere $299). Microsoft 
fulgte straks efter og satte deres X-box ned til samme pris, mens GameCube øjeblikkelig 
faldt til $149 fra $199. Dermed synes smertegrænsen at være nået. Til gengæld forlyder 
rygtet på nettet at spilpriserne falder til ca. $30, ca. 300 kroner. Det er faxxx også på tide.  
 
Sony kan i øvrigt fortælle at PS2 nu har solgt 30 millioner maskiner, Nintendos  Game-
Cube har solgt 5 millioner, og MS er mistænkelig tavse om deres salgstal, hvilket ikke 
tyder på at det er ligeså højt som de andre.  
 
Den største kritik X-box har modtaget er at forbløffende mange titler er smålunke, mens 
de samme kritikere er forbløffet over både udvalget og kvaliteten af spil til GameCube. 
Men så længe et spil til en konsol fortsat ligger på knap 600 kroner kommer en sådan 
maskine ikke indenfor min dør.  

ID Software er efterhånden kommet et stykke 
vej med Doom 3. De kunne præsentere en flot 
video til E3 og det ser da også helt fantastisk ud. 
Doom 3 skulle være klar inden jul og motoren 
vil igen blive solgt til andre firmaer. Så Doom 3 
til jul og 117 kloner det næste års tid er i vente.  

SPIL PÅ VEJ  
 
Fusion Software har lance-
ret et program til at tjekke 
ens intelligens med. En lidt 
sjov ide. Det tager et minut 
at installere, det tager yder-
ligere et par minutter før 
man vantro må konstatere 
at det ikke kan finde cd’en, 
og derfor ikke kan startes.  
   Måske skulle Fusion ha-
ve tjekket medarbejdernes 
IQ inden de blev sat på 
projektet. www.e-fusion.dk  
 
Black & White, som vi 
groft overvurderende i et 
tidligere nummer, får en 
efterfølger, den hedder 
naturligvis Black & White 
2. Grafisk er det ifølge EA 
16 gange mere detaljeret, 
flere dyr, større byer og 
anderledes og bedre styring 
af dit væsen. Det kommer 
ligesom Doom 3 først en-
gang næste år.  
 
F1 2002 er en serie fra EA 
Sports som vi aldrig rigtig 
har beskæftiget os med, 
sikkert fordi systemkravene 
er sindssyge høje. I dette 
Formel 1 spil kan du køre 
alle Grand Prix i serien, og 
det ser vanvittig flot ud.  
700 GHz er minimum for 
overhovedet at starte spil-
let, dertil kommer et 64 Mb 
3D kort. Overraskende nok 
sælger serien godt.  
 
Star Wars Galactic 
Battlegrounds: Clone 
Campaigns fra Lucas Arts 
er en lang titel. Det er en 
udvidelsespakke til det 
oprindelig spil. Pakken 
koster små 200 kroner og 
der er virkelig tale om at 
spinde kroner på navnet. 
Det er simpelthen for groft. 
Der var engang at Lucas 
Arts var lig med kvalitet, 
den tid er forbi. 2 kampag-
ner af syv missioner, rundt 
regnet ti timers spil, der 
tilfører det oprindelig ga-
meplay absolut intet.  
Det er ligeså spændende 
som en middag med sviger-
mor.  

Enemy Territory 
Return to Castle Wolfenstein 
udløste hysteri, da det kom for 
et år siden og nu er man ved at 
være klar med en udvidelses-
pakke ved navn Enemy Terri-
tory.  
   Pakken vil være med en ny 
singelplayer kampagne og en 
række nye multiplayer ting. 
 
 Den skulle være i handlen 
indenfor ganske få måneder.  

Computer selvmord ? 
EverQuest er nu blevet anklaget  for 
at være skyld i en 21-årige amerika-
ners selvmord. Hans mor forklarer 
at han var på nettet indtil 2 minutter 
før hans selvmord, og at spillet be-
tød så meget for ham, at hvis han 
var blevet dræbt eller berøvet alt 
kunne det være grunden til selvmor-
det. Han var efter moderens udsagn 
på EverQuest serveren mere end 12 
timer om dagen og at han havde hele 
livet haft psykiske problemer.  
  Hun vil nu have at producenten 
tager sit ansvar alvorligt og mærke 
spillet med advarselslabel. De er 
skøre de amerikanere.  

 Simon The Sorcerer 3D var en 
noget negativ overraskelse. Når man 
tænker på at de to første spil var helt 
suveræne og forud for deres tid inden-
for adventure genren. Denne gang er 
det helt modsat. Teknologien i dette 
spil var fed for en 4-5 år siden. Ansig-
terne er kantet og figurerne virker fla-
de. Mysterierne er underlige og langt 
fra logiske.  

Der er udkommet et advokatspil, der 
hedder The Partners. Det ligner noget 
bæ og har lidt for meget tilfælles med 
The Sims.  
Spillet kommer fra Monte Cristo.  
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   Som lovet skal vi nok nævne hvem der 
vandt VM i fodbold.  
 
  Danmark røg som bekendt ud i 1/8 fina-
len, det er var lidt ærgerligt, men der var 
ikke så meget at sige til det.  
   Ebbe Sand besluttede sig lige præcis til 
at spille sine måske tre dårligste lands-
kampe nogensinde, mens Jan Heintze 
besluttede at forære Senegal et mål og 
ellers bare spille ret elendigt. Martin Jør-
gensen spillede ca. 30 gode minutter og 
derudover et par rædselsfulde kampe. 
Rommerdahl havde af en eller anden 
grund glemt enhver præcision i Holland. 
    Mens Thomas Sørensen lavede én fejl i 
fire kampe, desværre efter 5 minutter 
mod England. Omvendt spillede Grøn-
kjær, Helveg og Laursen som verdens-
stjerner.  
   Præstationen for holdet var okay, 1/8 
finalen var det forventede exitpunkt, men 
spillemæssigt var VM en klokkeklar skuf-
felse for Danmark set i forhold til den 
blændende kvalifikationsturnering. Må-
ske fordi Danmark spillede de tre første 
kampe om eftermiddagen, og i den sidste 
var bagud efter 5 minutter og havde mi-
stet krumtappen Helveg på grund af en 
skade. I kampen mod Senegal var der 42 
grader i solen, og 38 skyggen. Man burde 

slet ikke dyrke sport under sådanne for-
hold.  
    Frankrig præsterede som den første 
forsvarede verdensmester at ikke score og 
kun hente et point hjem. Ikke uventet 
kostede det træneren jobbet. Portugal og 
Argentina tog desuden også flyveren 
hjem efter tre kampe, godt det samme. 
Ingen af dem gad vist spille fodbold alli-
gevel.  
   De store overraskelser var Tyrkiet 
(Bronze), Sydkorea (4. plads), USA og 
Senegal (kvartfinale), sidstnævnte burde 
måske heller have spillet amerikansk fod-
bold, flere tacklinger hørte i hvert fald 
ikke hjemme i fodbold men nærmere i 
kickboksning eller rugby.  
   Brasilien og Tyskland tørnede sammen 
i finalen, hvor Brasilen var klart bedst og 
vandt fortjent 2-0. Det var også en revan-
che fra Ronaldos side, efter hans skanda-
løse optræden i finalen for fire år siden (2 
boldberøringer på 80 minutter). Denne 
gang scorede han to mål og endte som 
topscorer med 8 mål.  
 
   Generelt et underholdende og godt VM. 
Vi ser frem mod Tyskland 2006 på en 
halv hjemmebane og et normalt dansk 
klima.  

Intel tilbage på førstepladsen 
   I mange år har AMD solidt siddet på tronen indenfor CPU. AMD har været 
billigere og bedre. Nu er de kun billigst, og mere og mere tyder på at Intel snart 
også er billigst i forhold til ydelsen.  
   Pentium 4 har ganske enkelt vist at den er langt hurtigere end AMDs Athlon. 
Deres hurtigste hedder 1.8 GHz, mens Intels Pentium 4 nu ligger på 2.5 GHz. 
Dertil kommer en hurtigere systembus på 533Mhz, kort sagt det går lynhurtigt 
med Pentium 4. Men, men så nemt er det nu ikke. Priserne ændres hele tiden, 
men mens vi skriver dette så koster en P4 2.5 GHz i omegnen af 6.500, mens en 
Athlon 1.8 ligger på 2500 kroner. I øvrigt kan det nævnes at hvis man kan nøjes 
med 2.40 GHz koster den ”kun” 4.000 kr. Dertil kommer en længere udredning 
omkring ram, busser og jeg ved ikke hvad. Det tør jeg slet ikke rode mig ud i. 
Men vi kan dog konstatere, at ser vi på den CPU du får for 2500 kroner, så får 
du meget mere kraft end en tilsvarende fra Intel. Intels ny Celeron der løber 1.7 
GHz er godt nok nede på AMD priser, men yder faktisk mindre end en tilsvaren-
de Pentium 3, og så er vi lige vidt.  
 
   Hvis man vil have den bedste og hurtigste CPU kommer man altså ikke uden-
om Intel, men omvendt, er man den prisbevidste så undgår man generelt altid 
topmodellerne, men tager topmodellen for 5-6 måneder siden, der kan være tale 
om prisforskelle på mange tusinder. Hvis man er mere tålmodig, så venter man 
på at AMD kommer med den længe ventede Thunderbolt, som måske er grunden 
til at Intel er løbet fra AMD. De har en helt ny motor i støbeskeen, og dér foku-
seres kræfter i øjeblikket og derfor kommer der kun småforbedringer på den 
eksisterende teknologi - måske.  

SPIL ! 
 
King Of The Road fra Jo 
Wood har vi spillet en de-
mo af. Den bød den tvivl-
somme fornøjelse af at 
køre en lastbil i 30 minutter 
på en motorvej. Dernæst 
læssede vi af og kørte de 
30 minutter hjem igen. 
Demo slut. Fedt demo, jeg 
fik virkelig lyst til at købe 
spillet - og måske ikke…. 
 
Cryo som vi sablede ned i 
sidste nummer er klar med 
Jerusalem, der er blanding 
af underholdning og under-
visning. Jeg ved ikke hvor-
for, men den slags tiltag 
ender altid med en mindre 
katastrofe. Du løber rundt i 
ørkenen og belæres, og 
hvem gider det i dag. De 
mennesker du møder er 
nedladende og det hele 
bliver ikke bedre af et eks-
tremt lineært forløb 
(skovlen skal samles op, 
før du kan snakke med en 
fætter i en oase - logisk).   
 
Warcraft 3 er klar. Det 
skulle så småt være i butik-
kerne, når du læser dette.  
 
Microsofts DirectX9 er 
netop kommet, det skulle 
byde på muligheden for 
bedre udnyttelse af de nye-
ste grafikkort.  
 
Engang i løbet af 2003 
kommer der en fortsættel-
se til det populære og geni-
ale Max Payne.  
 
World War 2 Online er et 
online spil, der handler om 
krigen. Alle i spillet styres 
af mennesker. Grafisk og 
lydmæssigt er det faktisk 
helt pænt i 3D, og man kan 
direkte se og mærke når 
ens med og modspillere 
påvirker handlingen. Det 
ser yderst lovende ud. Det 
koster ca. 100  kroner at 
være med hver måned, de 
første 30 dage er gratis.  

www.iionline.com 

VM 2002 
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GEFORCE  
GENUDGIVES 
 
LeadTek har genudsendt 
sit G-Force 3 Ti-500 kort 
til den fantastiske sum af 
ca. 1500 kr. Husk på at 
dette kort var det suve-
rænt bedste G3 kort, og er 
langt bedre end de nye G4 
kort i samme prisklasse. I 
forhold til de nyeste G4 
kort til ca. 4000 kroner er 
dette kort næsten ligeså 
godt.  
Det er et klart røverkøb.  

Shareware 
   
Audio CD Ripper 1.0 er 
endnu en cd-ripper, som 
kan hente lydspor fra cd'er 
og gemme dem på harddi-
sken i WAV-format. Denne 
er gratis, og er en del af en 
større audiosuite fra 
Avantrix. 
www.Avantrix.com. 
 
 
CompWizard 1.2, et lille 
værktøj til at hjælpe med 
mange af de daglige opga-
ver på pc'en. Du kan skub-
be cd-skuffer ud, låse tasta-
turet, slukke skærmen, køre 
en screensaver og bytte 
rundt på museknapper. 
Man vil have ikke mindre 
end 15 dollars for det. Hm.  
 
EditPad Lite 4.5.0, er en 
smart og lille tekst editor til 
alt lige fra små noter over 
hjemmesider til kildekode. 
Mest af alt er den designet 
til at være lille, og under-
støtter mange filer ad gan-
gen. Den er god, hvis man 
lige skal hente noget tekst 
fra en hjemmeside. Og så 
er den gratis, man kan dog 
købe en såkaldt proudgave, 
som vi dog ikke har prøvet.  
 
EldoS AnyCalc 1.76, dette 
er en kraftig erstatning af 
Windows egen Lommereg-
ner. Den kan klare avance-
rede operationer, konverte-
ring mellem enheder, også 
forskellige datoformater. 
Af mere fikse detaljer er, at 
man kan vælge skin på 
regnemaskinen og vælge 
en personlig opbygning 
med de mest anvendte 
knapper. Prisen er ca. $20.  
 
Keep It Secret 2002A er 
slet ikke så tosset. Gem alle 
dine koder, logonnavne og 
meget mere i dette dansk-
udviklede freewarepro-
gram. Databasen beskyttes 
af et masterpassword. Ret 
godt, hvis man har en mas-
se kodeord hist og pist. Og 
så er det freeware.  
 
 

Duke Nukem Manhattan Projekt 
er et sejt action platformspil i stil 
med Ghost’n Goblins eller Green 
Beret. Vi har kun prøvet en preview 
version, og vi syntes det var både 
pænt og  særdeles underholdende. 
Anmeldelse i næste nummer.  

Hvordan finder jeg tingene ?  
Flere har mailet mig og spurgt efter nogle af de 
produkter, som vi har omtalt i bladet. De fleste 
spil og programmer skriver vi ikke altid en hjem-
meside til. Det betyder imidlertid ikke at den ikke 
er der. Gå på nettet og brug søgemaskinen, Google 
(www.google.dk) og skriv det produkt du søger. 
Med 99% er dets officielle hjemmeside et af de 
fem første søgeresultater.  
 

Netscape 7 Preview 
Den særdeles skuffende 
udgave af Netscape 6 har 
ikke fået udviklingen til 
at gå langsommere. Syve-
ren har bl.a. bedre prin-
terudskrivning, bedre 
bogmærker og meget me-
re. Hvornår den færdig 
version 7 ved vi ikke.  

QuickTime 6 og MacOS 
   QuickTime 5 er indtil videre blevet hentet godt 120 millioner 
gange. Næste version er klar sammen med næste udgave af 
MacOS, der er lige på trapperne. Q6 vil bl.a. byde på bedre 
MPEG-4 og et bedre interface.  
   Mac er kommet i modvind blandt sine egne efter at det er 
blevet klart at man vil have penge for den e-mail adresse man 
tidligere har givet sine brugere gratis og med løftet om at den 
til evig tid ville være gratis. Evig tid holdt godt et år. Nu vil 
man have $99 pr. år. Brugerne er rasende, og efter vores me-
ning med god grund.   

Rettelse: 
I anmeldelsen af 
Feeble Files i sid-
ste nummer glemte 
vi at skrive at det 
var anmeldt af 
Freddy Vester-
gaard.  
 
Vi beklager.  
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   Dem af os, der træner en del 
kan have stor glæde af et pulsur. 
Det består af to ting, en dims, 
der placeres på brystkas-
sen lige omkring solar 
plexus og naturligvis 
et ”ur”.  
 
   Uret kan så enten 
være et rent puls ur, 
det vil sige, at det kun 
kan tage pulsen og ikke 
mere end det. Disse ure 
koster i dag under 200,- kr.  
Eller man kan købe mere 
avanceret ure, der kan 
klokken, alarm, puls, tids 
og puls interval, mellemti-
der og en masse andet. Det 
eneste, der vist sætter 
grænsen er prisen. Det 
billigste kan man finde i 
f.eks. Aldi til under 
200 kroner, mens man 
kan finde mere kendte 
mærker i sportsbutik-
kerne fra små 300 og  
helt op til omkring 2500 
kroner.  
 
Kvalitet koster 
   Prisen afgøres naturlig-
vis af flere ting. Mærket betyder 
selvfølgelig en del. Her er Cardio 
det mest kendte og også det bed-
ste mærke. Det taler for kvalitet, 
og derfor er det også langt det 
dyreste mærke. Uret skal være 
vandtæt, også overfor saltvand. 
Det lyder måske ret banalt, for 
det burde være en selvfølge, men 
det såkaldte Aldi ur, vi prøvede 
gik i stykker efter at have været i 
kontakt med saltvand. Et puls ur, 
der ikke kan tåle sved er ærlig talt 
ikke meget værd.  
 
   Nå, men Cardio uret kunne det 
hele, og efter at have fugtet de to 
følere, der skal sidde på brystet 
tog vi ud og løb en tur. Det var 

lidt af tilvænning af 
have den på. Efter 
sigende er det nogen-

lunde som en 
sportsbh, som vi 

mænd jo ikke 
ligefrem er van 
til. Men det er et 
spørgsmål om 
vane. Efter 3-4 
træningspas læg-

ger man ikke læn-
gere mærke til det.  

 
   Cardio leverer uret 
med et softwareprogram, 
som man dog kun kan få 
fuld glæde af, hvis man 

køber en ekstra lille skan-
ner dims, der kan overføre 

data til programmet. Hvis 
man ikke har lyst til at bruge 

de 800 kroner ekstra kan man 
indtaste ens data selv, men det er 

lidt af en plage. Det er det nu for 
øvrigt også med skanneren.  
 
   Programmet har ellers alle de 
rigtige ideer. I denne sammen-
hæng betyder det, at ens træ-
ningspas kan indtastes, at et vis 
antal pulsmålinger kan indtastes/
indlæses, at de enkelte træ-
ningspas kan analysere via grafer, 
og at man kan danne sig overblik 
på både måned og årsbasis. Disse 
muligheder har Cardio Sport PC 
godt nok, men et forfærdelig in-
terface gør det hele ekstremt be-
sværligt, både at indtaste og at 
danne sig det overblik, som sådan 
set er den vigtigste grund til over-
hovedet at have et pulsur. Det 
værste er at Cardio er det firma, 
der laver den bedste software, og 
den er elendig.  
   Det bedste er derfor at ganske 
enkelt gå ind i Excel og lave et 
skema, og dermed spare man og-
så de mere end 700 kroner, som 
skanneren koster.     

Det basale i puls træning 
   Grundlæggende handler det om 
at have en lav puls. Ens maksima-
le puls kan man ikke gøre så me-
get ved, de fleste kan nå op på ca. 
170-180, hvis man er almindelig 
motionsløber (typisk 200 minus 
alder). Hvis din puls er oppe på 
200 eller mere bør du straks stop-
pe træning og opsøge en læge !! 
Inden du gør det, så skal det næv-
nes at ens puls godt kan stige til 
200 eller mere, men det absolut 
ikke bør være i mere end få mi-
nutter (f.eks. en spurt), og at alle 
puls ure har en fejlmargin. Det vil 
sige at den pludselig kan angive 
pulsen til 245 for sekundet efter 
at ”ramme rigtigt igen”. Jo bedre 
kvalitet uret er i, jo mere præcis 
og konstant er det i sine målinger.  
    
   Hvis du plejer at løbe f.eks. 5 
km på 23 minutter og har en gen-
nemsnitspuls på 160. Den oplys-
ning kan bruges til meget. Gen-
nem træning løber du måske sam-
me strækning igen på 23 minut-
ter, men denne gang er pulsen 
150. Heraf kan du konstatere at 
din krop er blevet bedre til trans-
portere ilt. Når du kender din 
maks. puls kan du bruge den til at 
regne din træningspuls ud, og 
dermed løbe efter den, hvis din 
maks. puls er 180 er din trænings-
puls 160 (allerhøjest). Hvis du 
holder den, vil hurtigt opdage at 
dine tider går nedad.  
 
   Puls ur er altså et træningsred-
skab, der kan gøre dig til en bedre 
løber. Men er det nødvendigt ? På 
ingen måde. Fordelen synes jeg 
er begrænset, når vi taler om al-
mindeligt motionsløb, men det er 
bestemt en måde at få mere syste-
matik i træningen, og med grafer 
og kurver har man et ”bevis” på 
at man bliver bedre og bedre - det 
samme som man kan se og føle 
på sin egen krop. Sagt med andre 
ord, hvis man først lige er be-
gyndt at træne eller vil til at gå i 
gang, så bør det ikke være pulsu-
ret, man bruger sine penge på, det 
bør være løbeskoene.  

Puls ur 
Det er populært at bruge puls ur og systematisere ens 
træning med computer, men er det nødvendigt eller   
en god ide ? 
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D a Commodore i 1994 gik i 
betalingsstandsning var de fleste 
af os overbevist om, at det ville 
tage en måned, måske to, før der 
var en køber, der ville bringe 
Amiga tilbage. De største der 
lagde bud ind var Samsung, Phi-
lips, Commodore UK og Escom. 
Samsung lagde ikke skjul på, at 
de kun var interesseret i teknolo-
gien. Commodore UK mente, at 
de forholdsvis nemt kunne bringe 
firmaet videre. De var parate til 
at betale en million engelske 
pund for selskabet. Jeg er sikker 
på, at det ville have været den 
bedste løsning. Men det blev 
Escom, der trak det længste strå.  
 
   Nå, det lød jo egentlig også ret 
godt, tænkte de fleste af os. Es-
com var en forretningskæde med 
en omsætning på den anden side 
af 25 milliarder. Pedro Tchyncko 
blev udnævnt til direktør, og der 
var ingen ende på at alt det, der 
ville ske for Amiga. 030 CPU, 
harddisk og cd-rom var ”helt 
logiske” ting sammen med Ami-
ga. A4000 ville koste ”langt un-
der 15.000 kr.”.  
 

S kuffelsen var derfor stor, da 
man i slutningen af ’95 kom med 
Amiga. Hvad havde de egentlig 
brugt tiden til ? A1200 lignede 
sig selv, og A4000 kostede på 
den anden side af 20.000 kr. - 
uden monitor. Endelig kom det 
frem, at Escoms egne butikker i 
stort omfang anbefalede PC i 
stedet.  
 
   Et underskud på små 100 milli-
oner et års tid senere gik Escom 
ned. Her spørger man sig selv; 
hvordan en kæde kan omsætte 
for så mange penge og ikke kun-

ne klare et (vel forventet) under-
skud det første år på et benhårdt 
marked.  
 
   Nu begyndte der en underlig 
farce. Et amerikansk selskab 
Viscorp havde købt selskabet 
skrev Amiga International på 
deres hjemmeside. Der gik næ-
sten et år, hvor Amiga var i beta-
lingsstandsning, der var kun få 
maskiner i butikkerne og udvik-
lingen lå mere eller mindre stille. 
Den udvikling der skete bestod i 
at lave T-shirts, musemåtter og 
den slags, mere eller mindre 
fuldstændig ligegyldige ting. 
Imens var AmigaOS3.5 lige om 
hjørnet. Den udkom i oktober. I 
oktober stod vi ved butikken, der 
ikke havde hørt noget. Så kom 
den i december. I december stod 
vi ved butikken, der ikke havde 
hørt noget. Sådan fortsatte det.  
 
   Pludselig havde Viscorp ikke 

købt firmaet, selvom begge fir-
maer havde bekræftet det.  
 
   Gateway2000 kom ind i bille-
det og købte Amiga. En pc pro-
ducent - hmm tænkte vi. Nå, men 
det måtte betyde, at de havde 
mulighed for at indkøbe store 
mængder hardware såsom hard-
diske og cd-rom drevs Sådan gik 
det ikke. Gateway besluttede at 
gøre Amiga til et selvstændigt 
selskab, for derefter at benægte 
ethvert kendskab til det ! Firma-
et, der havde haft et overskud 
året før på 5 milliarder dollars 
besluttede at give Amiga en slat-
vandsindsprøjtning på et efter 
sigende beløb, der lå på den for-
kerte side af 10 millioner dollars. 
Jeg håber ikke det beløb passer, 
for det syntes nærmeste naiv, at 
tro det kunne bringe Amiga no-
gen vegne. Udviklingen gik i 
gang (igen), og den undrende 
Amigabruger kunne igen se til 

Amiga - fortid - fremtid ? 

    - eller måske bare nutid ? 
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fra sidelinien med undring. Nu 
kom AmigaOS i foråret 1997, i 
foråret 1997 blev det til somme-
ren ’97, i sommeren ’97 blev det 
til efteråret ’97 og sådan fortsatte 
det. Den ene uge ville man satse 
på PPC, den næste på Intel, den 
tredje på Wildfire og så igen 
PPC.  
   Phase 5 blev så frustreret at de 
begyndte at lave PPC kort og 
besluttede dermed fremtiden for 
Amiga, det kunne Amiga åben-

bart ikke selv finde ud af. Slæ-
bende kom Amiga International 
efter, men først efter at have sagt 
en masse andet om en ukendt 
processor, ”der var 10-15 gange 
hurtigere end (den daværende 
topmodel) Pentium II”. Jah ser du 
- vi venter fortsat på at se denne 
model andre steder end i fantasi-
en. Nu gik det ikke værre end at 
netop Phase 5 gik ned, og det 
øgede igen tvivlen på Amigas 
overlevelsesevne.  
 
   Amiga International fortsatte 
den forunderlige kurs. Vi når 
frem til ’98. Nu kom der en Ami-
ga 5000 i efteråret. Det blev efter-
år og ingen hørte noget til A5000. 
Imens solgte man t-shirts med 
logo og den efterhånden komiske 
tekst ”back again”. Vi kunne læse 
på deres hjemmeside, at Amiga 
blev understøttet af en række pro-
ducenter. Cannon og HP vedlag-
de f.eks. drivers til deres printere 
og skannere. Da jeg selv købte 
dem lød beskeden: ”Øh, Ami-
ga ??”  

F lere og flere gav Amiga fin-
geren og skred efter at have brugt 
de første 1-20.000 på en compu-
ter, som selskabet ikke kunne 
eller ville støtte. Flere software-
firmaer gik ned eller skiftede til 
pc/konsollerne. De fleste dybt 
skuffet, fællesnævneren må være, 
heller Microsoft end et firma, der 
ikke kan beslutte sig til om de vil 
lave støtte deres egen platform 
eller ej.  

 
   Som forventet gik Amiga In-
ternational ud af ’98 med under-
skud. Når man udvikler og ikke 
har noget at sælge, så taber man 
penge. Og endnu værre, når man 
ikke siger sandheden, så taber 
endda prestige. Og det er måske 
det største problem Amiga har i 
dag. Tillid og prestige faldt til et 
absolut minimum.  
 
   Det var dog ikke kun Amiga 

Internationals skyld. Flere medi-
er, Internet såvel som den stadig 
skrumpende skrivende presse, 
havde særdeles travlt med at rea-
gere på snart sagt alt. Lille Børge 
skrev sin vision for Amiga og det 
blev til tider udlagt som sandhe-
den. Og blev det først skrevet et 
sted gik der en steppebrand i alle 
medier, og bladet her var nok 
også alt for ukritiske til at videre-
bringe information uden at få den 
bekræftet først, men det er jo altid 
nemt at være bagklog. Amiga 
International var, efter min me-
ning, dog heller hurtige til at af-
kræfte rygterne.  
 
   I 1999 fik Gateway kolde fød-
der og vi var lige ved at få flash-
back, men denne gang opkøbte to 
tyskere selskabet på få uger.  
 
   Yderligere et par pressemedde-
lelser, hvor AmigaOS kom i for-
året, for derefter at komme om 
sommeren for derefter at komme 
til efteråret gik. Arbejdstegninger 
til en Amiga MCC, store kontrak-
ter med Corel, der ikke kendte 
noget til kontrakterne. GeForce-
kortene, der nu var omdrejnings-

punktet var Amiga, det kendte de 
heller ikke noget til. Nu var Li-
nux det helt store hit, ugen efter 
QTX, ugen efter var det igen Li-
nux. Ja, jeg måbede fortsat, speci-
elt fordi dette bare var et lille 
udpluk af en masse ævl, der al-
drig var end i nærheden af at bli-
ve realiseret - og disse oplysnin-
ger kom faktisk fra Amigas egen 
hjemmeside.  
 
   Endelig kom beslutningen, der, 
af for mig forunderlige årsager, 
ikke blev modtaget med jubel. 
Pedro kunne pakke sit kontor og 
fise af, jo hurtigere jo bedre.  
 
   De underlige pressemeddelelser 
stoppede til en vis grad. Amiga 
International, nu Amino, beslutte-
de at gøre firmaet til et software-
firma. Dvs. man lavede Ami-
gaOS, og andre måtte så lave 
maskinerne på licens.  
 
   Amino vendte tilbage til rød-
derne, begyndte at snakke med de 
firmaer, der rent faktisk gad Ami-
ga. Det var firmaer som f.eks. 
EyeTech, der højlydt havde været 
dybt irriteret af en flirten med en 
række store firmaer, der alle øjen-
synligt lovede en masse, men 
derefter intet gjorde. F.eks. stod 
der på hjemmesiden at Corel hav-
de indledt et samarbejde, hvad det 
så betød, aner jeg ikke, for der 
kom aldrig så meget som eet ene-
ste produkt fra dem til Amiga. 
Lignede tilfælde kender de fleste 
nok. 
   En bærbar computer med Ami-
ga teknologi, hvorfor kunne vi så 
ikke finde så meget som ordet 
Amiga noget sted på producen-
tens hjemmeside ?  
 
   Endelig kom AmigaOS 3.5, og 
blev fulgt op af noget, der kunne 
antydes at være en lille smule af 
reklame. Den solgte, efter Amiga 
forhold, ganske fint, og så kom 
3.9. Det er her, vi er i dag. Amiga 
er tilbage i et eller omfang. Når 
jeg siger det på den måde, er det 
fordi der fortsat er lang vej, men 
nu er man begyndt at gå mod 

Da AmigaOS3.5 kom der lidt mere ro på 
tingene 
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lyset for enden af tunnelen.  

V i ved fortsat ikke det helt 
store om, hvad der nu skal ske. 
Det er måske meget godt. Ami-
nos nye chef Bill McEwen har 
gjort meget ud af, at ikke sige for 
meget. I denne sammenhæng er 
det positivt ment. På den måde 
undgår vi måske de helt store 
skuffelser.  
 
   AmigaOne er efter sigende i 
støbeskeen, og vil komme 
sammen med AmigaOS4. 
Først for nylig kom be-
skeden:  
første kvartal af 2003. 
Igennem længere tid 
havde man sagt ”når det 
er klar”.  
 
   En AmigaOne vil 
være bygget over PPC, 
men ellers ligne en almin-
delig PC, og det ærgrer mig 
at man ikke valgte Intel/AMD, 
så havde man haft så meget nem-
mere ved at komme ind på mar-
kedet. Det må være sket overfor 
en hensynstagen til de mange 
brugere, der har investeret i PPC.  
 
   Som sagt, så forlod mange 
brugere Amiga, måske specielt 
da først Windows95 kom frem 
og da den blev ”perfektioneret” 
med efterfølgerne. Perfekt er en 
pc nu ikke, så langt er selv inkar-
nerede pc freaks enige. For dem, 
der tidligere havde en Amiga, og 
måske i særdeleshed dem, der 
havde en A1200 eller bedre ma-
skine, har det nok været en 
latent drøm at vende tilbage 
til Amiga. Men de fleste af os 
er jo heller ikke glade for at 
skippe de mange tusinder 
megabytes software, der er 
efterhånden er blevet samlet. 
Der er lavet flere løsninger 
på den konto. 
   Siamise System 
var en god, men 
også meget dyr løs-
ning, der lå på den 
anden side af 15.000 
kr. før den var praktise-

ret. Man kunne købe en Amiga i 
tower og have den stående ved 
siden af. Desværre betød det, at 
man skulle have 2 af alt, eller det 
meste. Der er lavet løsninger 
med seriel kabler der kan forbin-
de pc med Amiga og den slags. 
Fællesnævneren er bare at det 
ikke er forfærdelig smart, og det 
optager en del plads. Endelig er 
en s e r i e l 

kabel løsning en kolossal flaske-
hals.  
 
       
    
    Derfor har man igen og igen 
tænkt på det samme. Det ideelle 
ville være at Amiga og pc’en 
kørte på samme maskine. Det er 
der kommet to løsninger på. Den 
ene hedder Amiga Forever og 
kom for et par år siden.  
 
   Den fungerer i hvert fald nemt, 

men det 
er no-

genlunde også dens eneste styr-
ke. Den ligger ovenpå Windows, 
og tager dermed Windows ulem-
per med sig, f.eks. ustabiliteten.  
 
Endelig arbejder den som en 
Amiga 500/020, hvilket ikke 
rigtig er det man forstår ved en 
Amiga i dag.   
 
   AmigaOS XL arbejder helt 
uden Windows. Dvs. at den går 
direkte ned og arbejder med det 
hardware som ens pc er opbyg-
get med. Dette er altså et styresy-
stem og ikke bare en emulation 

af et styresystem. Dvs. at det 
har den stabilitet som man 
ønskede og så hos Amiga, 
og var hovedgrunden til at vi 
overhovedet blev ved den. 
Multitasking og det hele 
virker som det skal. Ulem-

pen er klar, mere en 70 % af 
CPU’en tabes undervejs. Der-

for kan XL da heller ikke gå vi-
dere end en 060 CPU og det kræ-
ver faktisk ikke mindre end 1.2 
GHz. Det er nok, derfor man 
ikke har valgt at arbejde videre 
på denne CPU og i stedet har 
valgt PPC. Som jeg skrev andet 
sted i bladet lykkes det mig dog 
aldrig at få lov til at købe XL.  
 
Om Amiga bliver en stormagt ?   
Nej, det gør den ikke. Windows 
sidder også solidt på tronen om 
fem år. Det, der er spørgsmålet 
er om Amiga kan opnå en pæn 
markedsandele, som f.eks. Linux 
og Mac, der begge ligger på 4-
7%. Når AmigaOne er på gaden, 
skal den markedsføres. Den skal 
ud i et par butikskæder, så man 
kan se den in action. På det tids-
punkt ved vi om Amiga ligesom 
Mac kan lave et overraskende 
comeback. Mac har f.eks. på få 
år forøget deres markedsandel til 
over 6 % og på et marked, hvor 
der omsættes mere end 100 mil-
lioner nye maskiner hvert år. Der 
skal langes rigtig mange over 
disken.  

 
Af Freddy Vestergaard, Kai Rose, Kim 
Ursin, Morten Christensen 
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   Pakken er en emulation af en 
Amiga, skriver Cloanto. Det kan 
man vel godt sige. Den har bare 
ikke meget at gøre med de Ami-
gaer, der eksisterer i dag. Den 
emulerere ikke AGA og går kun 
op til en 020 CPU.  
   Det betyder, at rigtig mange 
spil og programmer ikke virker. 
Ironisk nok virker ens diskette-
drev ikke sammen med AF, det 
gør, at man er enten afhængig af 
at eje en Amiga, der kan bruges 
som diskettedrev eller nøjes med 

at bruge cd-rom titler. Det lidt 
komiske er, at de fleste cd-rom 
titler kræver enten AGA eller 
mere end en 020 CPU, hvis vi ser 
bort fra Aminet cd’erne. Hvor 
langt det meste indhold i øvrigt 
også kræver mere end 020 CPU.  
 
Skuffelsen over Amiga ! 
  Det er dybt frustrerende, når det 
er sket for tiende gang, at et pro-
gram ikke virker. AF når, som 
sagt,  op på en maksimal ydekraft 
på 60020 med grafikkort. Godt 

nok med OS3.1, men det er fort-
sat milevidt fra de maskiner, man 
ser i dag. Man kan bedst sam-
menligne AF med en Ami-
ga500/020, og en sådan computer 
kan ikke andet end at skuffe i 
dag. Og hvis man forledes til at 
tro dette er Amiga anno 2002, så 
ser det bestemt ikke godt ud.  
 
Indforstået 
   Hvis man aldrig nogensinde har 
set en Amiga før, så kommer man 
i voldsomme problemer med AF. 

    Manualen er efter min mening 
særdeles indforstået, der er utalli-
ge ting, som man forventer bru-
geren enten ved på forhånd eller 
kan huske fra sin Amiga tid. Ting 
såsom at skifte tastaturet over til 
sit eget sprog har man f.eks. ikke 
nævnt med et eneste ord. Man 
forklarer ikke med eet eneste ord, 
hvad chip og fastram er, og hvor-
dan man indstiller det under kon-
figurationen. En ikke Amiga ejer 
har ikke en chance, for at vide 
hvad han skal vælge. CPU forkla-

res ikke, brugeren må selv regne 
ud, at en 68020 nok er stærkere 
end en 68000. Ja, det er en selv-
følge for dem, der kender Amiga, 
men ikke for PC brugeren, som 
pakken jo henvender sig til. 
 
   AF kan ifølge manualen ikke 
læse DD disketter på et pc drev, 
men man kan forbinde en Amiga 
med pc’en og på den måde læse 
ens disketter. Det er ikke opti-
malt, men okay. Ind under sen-
gen, hvor der på tredje år lå en 
gammel A500 maskine. Og det 
virkede helt fint. Ved hjælp af et 
serielkabel forbindes de to maski-
ner, og A500 behøver gudskelov 
ikke en monitor. Endelig fortæller 
manualen at der findes en adap-
ter, som man kan købe, hvis man 
har lyst til det. Diskettedrevet kan 
så komme ind i ens tower. Jeg 
prøvede det gamle Kick Off og 
det virkede fint. Så gad jeg ikke 
mere diskettearbejde. I øvrigt kan 
langt de fleste PD serier såsom 17
-BIT findes som cd kollektion, og 
det kan anbefales at investere i 
disse samlinger.  
 
   AF kan fint finde ud af mounte 
ens harddiske og cd-rom og dvd 
(registres som cd), så frem med 
cd’erne. Først prøvede jeg et par 
spil, og der var et par AGAspil 
imellem, som jeg ikke lige var 
opmærksom på ikke ville virke. 
Nu er det ikke sådan, at AF for-
tæller, at spillet ikke virker, eller 
er det Amiga, der ikke gør det, 
det ved jeg faktisk ikke, men ma-
skinen går bare i sort. Nu havde 
jeg gudskelov allerede tilbage i 
’98 gemt de bedste A500 spil på 
cd, så de var lige for. Defender 
Of The Crown virkede fint. Kick 
Off 2 og et par stykker mere vir-
kede også helt fint, dog var der en 
forfærdelig baggrundsstøj efter 
man havde spillet, det er noget 
underligt, for støjen ophører efter 
20-30 sekunder.  
   Spillene virkede, men hvem 
fan’ gider spille A500 spil i år 

Amiga Forever 
Ord som ”massiv” og ”skuffelse” er de første ord, der 
presser sig voldsomt på, når man har siddet og rodet 
rundt med Amiga  Forever fra Cloanto.  

Amiga Forever kan også byde på den første udgave af Amiga, kickstart 1.3 
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2002 ? Så var tiden inde til at se 
på nogle af brugerprogrammerne. 
Personal Paint 7 (vedlagt AF) og 
DeLuxe Paint 4 virkede helt upå-
klageligt, men klart mærket af at 
arbejde som på en 020 CPU.  
   Lidt skørt, når ens Intel CPU 
sagtens burde kunne emulere en 
040 eller 060 CPU. Men det gik 
ok, da AF lader som om den har 
et grafikkort.  
 
   Interword var, som dengang, en 
sørgelig oplevelse, men det virke-
de. Det gjorde de fleste mere seri-
øse programmer. Af de mere kræ-
vende jeg prøvede var Pa-

geStream 3.3, der virkede 
helt fint og løb hurtigere 
end på en almindelig 020 
Amiga.  
 
Fine programmer 
   Nu har jeg været meget 
kritisk omkring AF, men 
AF har også mange gode 
ting. Der er vedlagt Per-
sonal Paint 7 og dopus 5 
som de helt store titler, 
dertil kommer en lidt 
ligegyldig teksteditor, en 
række gode småprogram-
mer og desuden er AF 
lavet med New Icons. 
Det er alt sammen meget 
godt.  
 
   Den understøtter fint en 
række forskellige skærm-
opløsninger, og den fin-
der uden problemer alt 
ens hardware, derfor vil 
printeren formentlig nok 

virke, hvis jeg kunne finde en 
driver til den. Det kunne jeg ikke. 
Det samme er nok tilfældet med 
både brænderen og skanneren.  
   En anden god ting er, at pro-
grammet bare kan lægges som et 
almindeligt program i en skuffe, 
hvor man så passende kan samle 
alt ens Amiga software.  
 
AmigaOS3.1 
   En Amiga kører normalt 
800x600 eller lavere opløsninger, 
og det ses på skærmen. Fontene 
er for små til at virke på en 
1024x768 skærm. Ofte gør pro-
grammerne skærmen mindre, 

men beholder opløsningen. Det er 
egentlig godt nok, hvis man hav-
de en 19” skærm, men når man 
sidder med en 15” skal man sidde 
halvt inde i den for at se, hvad der 
sker på skærmen.  
    
   I det hele taget falder AF sim-
pelthen igennem, når man lige har 
arbejdet med Windows. Ikonerne 
er grimme, at man skal holde 
højre musetast nede for at se me-
nuer og den slags. Ja, det virker 
som det også er - forældet. Det er 
en blanding af et forældet styre-
system (OS 3.1) og at du kun kan 
arbejde med programmer med 
adskillige år på bagen. Ja endda 
rigtig mange.  
 
Konklusion 
   AF er en emulation af en A500 
med 020 CPU og enten kickstart 
1.3 eller 3.1 alt efter hvad man 
vil. Men under 1.3 går det helt 
galt, min harddiske/cd-rom drev 
blev ikke fundet og åbenbart er 
det eneste man kan arbejde med 
her er disketter.  
 
   Den kan udstyres med op til 
8Mb chipram og op til 128Mb 
ram, måske er det afhængig af, 
hvor meget ens pc har af ram 
(min har 196Mb). Samt udstyret 
med et cybergrafxkort. Det sætter 
en naturlig grænse for hvilke pro-
grammer/spil man kan bruge.  
 
 
 
   Jeg synes, der er temmelig me-
get, som ikke virker. Det må til-

Shufflepuck Cafe og Cannonfodder byder på god 
underholdning, desværre er det kun A500 titler 
Amiga Forever lader os spille.  
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lægges en blanding af emulatoren 
og det at den emulere en ret spe-
cielt opbygget Amiga.  
 
Massiv skuffelse 
    Cloanto har udgivet denne pak-
ke, som efter sigende skulle være 
godkendt af Amiga International, 
som dengang havde Pedro i spid-
sen. Hvis man virkelig har syntes 
dette ville være en god udgivelse, 
så er det godt han blev sparket ud 
og firmaet kom væk fra Gateway. 

 
   Sjældent har man oplevet så 
ringe reklame for en platform. 
Denne pakke får ikke en bruger 
til så meget som at overveje Ami-
ga som et alternativ, tværtimod 
afskrives den på stedet.  
   Hvis man ikke kender Amiga, 
vil man tro, at det er Amiga, der 
er ustabil. Nu var A500 måske 
ikke ligefrem verdens mest stabi-
le platform, men min A500 gik da 
aldrig ned 10 gange indenfor et 

par timer. Nærmere 1-2 
gange på en uge.  
 
   Hvis man har købt 
pakken af nostalgiske 
grunde, så bliver man 
formentlig skuffet, for 
de fede A500 dage var 
fede, fordi der ikke var 
spil og programmer af 
dagens standard.  
 
   I dag falder Inter-
word igennem, i dag 
falder spil som Kick 
Off igennem med et 
brag, men selvfølgelig 
er det nemmere end at 
finde A500’eren frem 
under sengen. Nu skal 
du bare finde den frem 
i en skuffe på skrive-
bordet.  
 
   Men har du købt AF 
for at vil se, hvordan en 

Amiga er, så bliver man dybt 
forundret, men det er faktisk ikke 
retfærdigt at bedømme Amiga 
udfra en gammel model, men 
hvordan skal en pc bruger kunne 
gøre andet ?  
 
   Hvis man vil have en Amiga, så 
skal man: 
 
1. Ikke købe en A500/020 
2. Ikke købe et program, der emu-
lere en A500/020 
3. Købe en ordentlig Amiga 

Amiga Forever er testet på : 
 Windows98SE,  
 Celeron 500 MHz  
 196 Mb ram 
 Voodoo 3 
 Soundblaster Pro 

AmigaOS3.1 kørende på en 020 CPU kan altså ikke imponerer nogen i dag.  
Det er et trist gensyn - og ringere end i virkelighedens verden.  
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Betafon 
   Amiga, øh, jo, ja, starter Flem-
ming. Han har vel omkring et par 
hundrede titler liggende. De fører 
AmigaOS og Aminet, men ellers 
kniber det lidt med at føre spil og 
programmer:  
”Quake, Foundation og lignende 
titler solgte vi rimelig nemt, pro-
blemet er bare at der er for få af 
den slags titler. Vi fik Quake hjem 
i 20 eksemplar, solgte dem på en 
uge, så vi bestilte yderligere 50, 
men af dem har vi vist fortsat 10-
12 tilbage. Det er jeg lidt skuffet 
over.  
Piratkopiering ?  
Når spil af Foundation, Freespa-
ce, Quake kaliber ikke sælger, så 
er det i hvert fald ikke pga. dårlig 
kvalitet, enten er markedet for 
lille eller også kopieres de, og så 
kommer der færre af dem end der 
burde.  
Kontorpakker og XL ? 
”Amiga Writer anbefaler jeg, da 
den har dansk stavekontrol. Ami-
gaOS XL har vi ikke taget hjem, 
da vi ikke kan sælge dem for un-
der 14-1.500 kr., det tror jeg ikke 
på vi kan.”  
Fremtiden ? 
”Generelt er Amiga omsætning 
nedadgående, men vi beholder 
det i sortimentet, vi vil gerne væ-
re en bred forretning.” 
Og Amigas fremtid ? 
Aner det ikke. Vi kunne ikke finde 
på at anbefale Amiga til en ny 
bruger, dertil er den ikke god og 
bred nok. Vi skal se ret meget for 
at overbevises om det modsatte.  
 
Kiwi Multimedia 
”Uha, det går stødt ned af bakke, 

desværre. Jeg har været nødt til 
at satse mere på Mac og videoud-
styr, alt sammen noget der sælger 
rigtig godt. Vi kan levere snart 
sagt alt indenfor Amiga og Mac. 
Det er dog dybt frustrerende, at 
man ofte ikke kan yde ordentlig 
service til Amigabrugeren. Jeg er 
tit nødt til at bestille tingene fra 
Tyskland eller fra firmaet selv, 
der tit lover 2-3 dages levering, 
derfor lover jeg 7-10 dages leve-
ring. Det er ikke særlig godt, når 
firmaet tit først kommer med tin-
gene efter flere uger til stor irri-
tation for både mig og kunden, 
der jo går og venter på tingene.” 
Piratkopiering ? 
”Er en svøbe for Amiga, hvorfor 
stjæler man ? Kundefladen er slet 
ikke stor nok til at man kan ac-
ceptere piratkopiering. Jeg synes 
selv du engang skrev det meget 
rigtigt. Hvis 20.000 piratkopier 
laves på Amiga kan det være dø-
den for Amigafirmaet, på pc plat-
formen har man så mange flere 
brugere at det betyder lidt min-
dre.” 
Kontorpakker og XL ? 
”Amiga Writer er klart bedst på 
grund dansk ordbogen, ellers er 
Final Writer og Word Worth Offi-
ce også virkelig gode. XL sælger 
vi rigtig mange af, jeg vil tro at 
jeg har solgt mindst 1-1500 ek-
semplar. Det er virkelig en top 
titel”.  
Fremtiden for Amiga ? 
Når AmigaOne står i forretnin-
gerne må vi se. OS3.9 er et bevis 
på at der sker noget indenfor 
Amiga. A1200T er fortsat en god 
model, men den kræver altså des-
uden udstyr for 5-6.000 kroner 

før den er rigtig god. Men speci-
elt softwaren skal følge med, sid-
ste gang de lavede en pakke, der 
kom sammen med Amiga var det 
temmelig godt, men man mangle-
de en top spiltitle, der kan fortæl-
le lidt om styrken.” 
 
Euro Active, Mors 
”Vores kæde beskæftiger os ikke 
rigtig med computere, vi satser 
mere på fotovare”.  
 
Fotoeksperten, Åbenrå  
”Det førte vi for nogle år siden, 
og jeg har intet hørt siden. Eksi-
stere Amiga fortsat ?” 
 
EuroActive, Åbenrå 
”Vi sælger faktisk ikke Amiga 
mere, det er vel lidt trist, men det 
var udviklingen der bestemte det. 
Vi solgte tilslut ikke noget af det, 
og faktisk påvirkede det vores ry 
negativt at have den i sortimentet. 
Jeg kan slet ikke se Amiga komme 
tilbage i vores sortiment, men vi 
har altså heller ikke modtaget 
nogle følere eller noget som helst 
fra Amiga International.  
 
Data Eksperten, Ålborg 
For fem år siden prøvede man at 
sælge mig en A1200 som en 
A4060T med et PPC kort til net-
op denne maskine. Siden da har 
butikken skiftet ejer.  
”Amiga, nej dét fører vi godt nok 
ikke” - stort latterudbrud. ”Hvem 
i alverden ville dog have Amiga, 
når man kan få pc. Vi fører den 
der Mac, hvis det er noget…?” 
 
Zietech, Ålborg, Susanne 
”Jamen Hej med dig” svarer Su-
sanne, der godt kan huske vores 
samtale fem år tidligere.  
”Vi vil meget gerne have gjort 
vores sortiment endnu bredere. 
Jeg snakkede med Amiga Interna-
tional for ca. seks måneder siden, 
men jeg mente ikke de havde nok 
at byde på. De kunne sælge os 
AmigaOS og lidt andet, men kun-

Forhandlernes syn på Amiga 
I nummer 8, september 1997, kontaktede vi 13 butik-
ker for at høre om deres overvejelser omkring Amiga. 
Dengang hørte vi om vi måtte ringe igen senere og hø-
re. Det måtte vi gerne.  
Nu er der gået 5 år og vi har ringet rundt til de samme 
forretninger.  
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ne ikke hverken henvise eller le-
vere en samlet løsning. Jeg me-
ner, det nytter ikke noget at kunne 
sælge OS3.9, hvis jeg ikke kan 
tilbyde en maskine at køre det på 
til vores kunder. Jeg betragter det 
nærmest som en joke, at man til-
bød os A1200 og A4000. Hvor-
dan skulle jeg kunne anbefale dén 
til vores kunder? ” 
Hvad med software ? 
”Når vi ikke kan sælge en Amiga 
maskine vil vi heller ikke sælge 
software til den.” 
Og fremtiden for Amiga ? 
”Vi sælger det som der er. Vi 
undersøger markedet og anbefa-
ler det som vi mener bedst kan 
løse kundens opgave, hvis Amiga 
kan det, så har den en fremtid 
ellers ikke. Personligt tror jeg 
alle er lidt ligeglade med om det 
er en pc, Mac, Linux, Amiga eller 
noget helt andet. Word, Excel og 
PowerPoint tror jeg afgør hvilken 
platform man vælger. De færreste 
kan kende forskel på en Mac og 
en pc og er også ligeglade.  

Jefsen Boghandel og Andersens 
boghandel begge i Tønder.  
Lidt ynkeligt var det at se de to 
butikker her 3 år efter man flytte-
de fra byen. Den sidstnævnte var 
vist ved at lukke og førte hverken 
det ene eller det andet. Jefsens 
anede intet om hverken Amiga 
eller noget om computere i det 
hele taget. ”hvis det ikke står der 
(peger på hylden), så har vi det 
ikke”, svarede pigen, der helt 
åbenlyst ikke gad arbejde i butik-
ken eller med mennesker i det 
hele taget.  
 
SoftWare 
   Hvis firmaet fortsat eksisterer, 
så gør det ikke meget for at sælge 
noget. På 14 dage ringede jeg 
hver eneste dag, uden at få nogen 
til at tage telefonen.  
 
Absalon Data, Søborg 
”Jeg vil sælge alt indenfor Amiga 
- simpelthen alt - desværre kan 
jeg ikke. Der er efterhånden få 
brugere tilbage, og jeg tvivler lidt 

på, at det nogensinde bliver bed-
re, men indenfor en uge kan jeg 
levere alt, også indenfor pc”.  
Piratkopiering ? 
”Det er lidt uheldigt, men proble-
met er vist aftagende”.  
Kontorpakker og XL ? 
XL er sindssyg dyrt og jeg har 
ikke hørt nogle der vil have det. 
Word Worth eller Dynamite pak-
ken er vist det bedste bud.  
Fremtiden for Amiga ? 
Åh, mon ikke det går fallit inden-
for et års tid, det har jo ligesom 
været traditionen de senere år.  
 
Epic Data 
Eksisterer ikke mere. 
 
Scanteam 
”Vi sælger pc og kun pc.” Ellers 
havde han ikke flere kommenta-
rer.  
 
   Vi lader jer læsere selv drage en 
konklusion udfra de interviews vi 
har fortaget.  

   Det hele startede den 4 
juni, jeg ringede til Kiwi 
Multimedia og bestilte 
AmigaOS XL. Forretningen 
havde det ikke på lager, så 
det ville tage 2-3 dage, og 
max en uge. Jeg ringede om 
tirsdagen og derfor kunne 
han garantere, at det var der 
allersenest fredagen efter. 
Fint nok, tænkte jeg. Og det 
blev så fredag ugen efter. 
Jeg ringede lettere irritabelt 
og spurgte efter mit pro-
gram, næh det var endnu 
ikke kommet, men det var 
på vej. Han lovede, at jeg 
havde det fredag ugen efter.  
   Vi når til fredag ugen 
efter og det blev onsdag. 
”Naturligvis” uden at for-
retningen efterlever sine 
egne forretningsnormer, 
jævnfør nettet, og kontakter 
én ved forsinkelser.  Heref-
ter sendte jeg en e-mail, 
hvor der kort stod, ”at med-
mindre jeg har programmet 

indenfor 48 timer, kan du 
stikke det et vist sted hen”. 
Det var måske nok en lidt 
hård mail, men jeg var irri-
teret. Hvis det ville tage fire 
uger at levere programmet 
kan man bare starte med at 
sige det. Og hvis det bliver 
forsinket er mailen jo op-
fundet.  
    
   Naturligvis kom det ikke 
inden de 48 timer. Ligeså 
”naturligt” har jeg intet hørt 
fra forretningen. Det er en 
underlig forretningsgang. 
Man tramper på kunderne, 
der helt naturligt bare hen-
lægger sine køb andre ste-
der. 
  Jeg kontaktede nu firmaet 
bag XL via nettet, der 
straks ville sende det. Der 
skete ikke en skid. Man vil 
bare ikke sælge program-
met - måske eksistere det 
slet ? :-)  
 

   Da jeg skulle have fat i 
Aminet 44 var det samme 
procedure. Der blev lovet 
otte dages levering. Den cd 
kom efter 2½ måned. Da 
AmigaOS3.9 blev bestilt 
tog det over ni uger før det 
var hos mig. Dengang love-
de man en leveringstid igen 
på 3 dage, og man var så-
mænd flittig nok til at hæve 
beløbet samme dag, som 
det blev bestilt. Da jeg be-
stilte Amiga Forever tilbage 
i 2000 kom det  aldrig. Det 
lykkes først at få fat i det 
program i år. Og det var en 
brugt version. Af andre 
eksempler kan nævnes; 
Quake bestilt november 
2001, vi venter stadig. 
Foundation leveringstid: 17 
uger.  
 
   Det er de samme oplevel-
ser som andre har skrevet 
om her i bladet. Det er helt 
åbenlyst, hvorfor piratko-

piering over nettet florer, 
det er groft sagt den eneste 
måde man åbenbart kan få 
det nye titler på - mens de 
er nye.  
    Skal det være cracker-
børge, der skal tjene pen-
ge ? Åbenbart kunne man 
fristes til at sige…. 
 
Professionalisme  
   Amiga og dens forhandle-
re savner desperat professi-
onalisme. Dermed har intet 
ændret sig, sådan var det i 
1992 og ti år efter er det 
åbenbart nøjagtig det sam-
me. Forskellen er bare, at i 
dag gider vi ikke finde os i 
det. Og vi behøver heller 
ikke….  
   Vi bliver bare på pc plat-
formen, der er der 2-300 
forhandlere for hver 1 Ami-
gaforhandler. Der er man 
nødt til at være professio-
nel, ellers tager vi ham ved 
siden af. På Amiga - ja, da 
enten finder man sig i be-
handlingen eller man fra-
vælger platformen.  

Derfor anmelder vi ikke AmigaOS XL 



Side 16  

   K7S5A har fire ramslots, og der 
er en hage man lige skal have i 
tankerne. Enten kan man bruge 
SD ram (133 MHz bus) eller 
DDR ram (266 MHz bus), men 
desværre ikke samtidig. Det kun-
ne have været meget rart, så man 
kunne udfase sine SD ram. Nu 
skal alt skiftes på én gang. Der 
kan være op til 1 GB ram.  
 
   4 PCI porte, 1 AGP er det sæd-
vanlige. Intet mindre kunne gøre 
det. Diskettedrev controlleren kan 
klare overførelser på op til 1Mb/
s, der er ærlig talt lidt spild af 
teknologi, der er intet diskette-
drev, der bare kommer i nærhe-
den af de hastigheder alligevel.  
 
  Bundkortet kan arbejde med tre 
typer processorer. Athlon XP 
med 512kb cahce, den arbejder 
med 1.5-2.0 GHz og en bushas-
tighed op til 266. De hastigheder 
når man dog kun på med DDR 
ram. Det er suverænt den stærke-
ste AMD processor. Den anden er 
Athlon 650 MHz - 1.4 GHz 
(256Kb cahce) , der arbejder med 
200-266 MHz bus, igen kræves 
DDR før at nå de 266 MHz. Den 
sidste er Duron 550-1300 MHz. 
Den type arbejder med 200 MHz 
bus, uanset hvilket type ram. Dog 
kan SD kun nå op på 133 MHz, 
så det syntes en sandhed med mo-
difikationer.  
 
   Installeringen af bundkortet er 
forholdsvis ligetil, selvom det 
bestemt ikke er specielt godt de-
signet. Det er et mindre mareridt 
at få puttet rammen i, når først 
kortet sidder i maskinen, ligesom 
man flere steder skal have meget 
tynde fingre for at komme til. 
Jumperne er vist også placeret 
efter hvor der var plads, de virker 

tilfældigt placeret,  men det er 
sjældent man roder rundt med 
det, når det først er på plads. Så 
det går vel.  
 
   Der er to USB porte, og mulig-
hed for at tilslutte yderligere to 
direkte på kortet. Der er indbyg-
get netkort, hvilket egentlig er 
ganske smart. Der er også on-
board lyd, som man kan forvente 
i dag, uden at det er specielt im-
ponerende, AC ’97 Codec. Det 
svarer nogenlunde til et alminde-
ligt Soundblaster kort.  
 
   En af de ting, som jeg var me-
get glad for er, at CPU’en nu 
overvåges konstant. Hvis tempe-
raturen stiger faretruende sænkes 
ydelsen. Det skulle sikre at der 
ikke vil ske nedsmeltninger, den-
ne funktion sættes ud af kraft ved 
overclocking. Selve kabinet tem-
peraturen overvåges ligeledes 
(kan kun ses i bios). Her kan man 
også se om hver enkelt del af 
computeren får strøm nok. Det 
kan bl.a. bruges til at se om ens 
strømforsyning er god nok og kan 
forklare og lokalisere ”underlige” 
systemnedbrud og dårlig ydelse. 
Løsningen vil ofte være at bytte 
rundt på ledningerne (uvist af 
hvilken grund), eller en ny strøm-
forsyning.  
 
 

   Den medfølgende software by-
der bl.a. på CD Ghost (til at skabe 
virtuelle drevs), og flere forskelli-
ge værktøjer til at rode med hard-
disk og Windows. God samling.  
 
   Af en eller anden grund ender 
installeringen af et nyt bundkort 
altid med at Windows skal genin-
stalleres, det er møgirriterende. 
Jeg ved ikke, hvorfor men efter-
følgende er min Windows98 ble-
vet underlig ustabil. Muligvis er 
det 3DNow og og den lidt foræl-
det Voodoo teknologi, der ramler 
sammen ?? 
  
   Grundlæggende set så synes jeg 
at dette bundkort lever op til, 
hvad man kan forvente. Det er 
naturligvis helt afhængig af hvad 
man helst vil have. Pentium 4 
CPU vil ikke virke på K7S5A, så 
hvis man går efter den bedste 
CPU p.t., så er dette ikke kortet. 
Hvis man derimod går efter en 
god ydelse til en billig pris, så er 
dette kortet.  
 
   Lad være med at købe kortet 
udfra at så kan du senere skifte til 
Athlon XP, når du vil opgradere. 
Når det sker om 2-3 år er XP sik-
kert forældet og du kommer næp-
pe uden om at købe både nyt 
bundkort og CPU.  

Bundkort: K7S5A 

  K7S5A er et bundkort, der gør brug af Socket-A 
processor, dvs. Athlon XP, Athlon eller Duron.  

BUS  
Sammenlign en BUS med en tunnel på en motorvej. Du kører i din Fiat Uno 
sammen med alle de andre alle biler. Så længe det går lige ud er der ingen pro-
blemer, men når der kommer en tunnel sænkes farten. Alt afhængig af, hvor 
stor tunnelen er, jo flere biler kommer hurtigt igennem. Det er det samme med 
BUS hastighed på et bundkort. Det nytter ikke noget at have en 2 GHz CPU, 
hvis alle dine millioner bytes står og venter på at komme frem til skærmen. Din 
bus hastighed derfor afgørende for om et bundkort er noget værd eller ej. I dag 
skal et bundkort have en bushastighed på mindst 200 før det overhovedet er 
værd at bruge tid på at sætte i maskinen.  
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Tiger Woods har haft sine proble-
mer med at få spillet til at glide 
helt så suverænt i år som de sene-
ste år, alligevel er det nu blevet til 
et dusin titler.   
   EA’s Tiger Woods golfspil er 
imidlertid altid et sikkert hit, såle-
des også denne gang.  
 
   Der er ikke sket de helt store 
ændringer fra de forgående spil, 
men grafisk og lydmæssigt er der 
naturligvis sket et rimelig store 

forbedringer. Der er endda 
kommet en hel cd med ekstra 
lydspor. Der er udgivet et hav 
af ekstra baner til TW spille-
ne, og som en ganske både 
fornuftig og rimelig ting vir-
ker de alle sammen med dette 
spil.  
 
Der er mulighed for at spille 
de medfølgende baner eller 
tillægsbanerne enkeltvis eller 
som PGA tour, med alle de 

ekstra cd’er har man 

godt 12 baner til 
rådighed. Det er nok 
til at bruge både 40 
og 50 timer på spil-
let uden at nå igen-
nem dem alle. 
 
 

Tiger Woods 2001 

Systemkrav: Pentium2/400, 64Mb ram 
 
Anbefalet: 128 Mb ram 
 
Oplevelse:   85 % 
Gameplay:  91 % 
Holdbarhed:  85 % 

Kvalitet:  88 % 

2. udgave 
Udover jeg har fjernet et par reklamer, så lig-
ner bladet sig selv.  
 
I 2002 udkom bladet hver 2. måned og der 
var mange, der bidrog til bladet, ikke kun 
med at skrive, men i endnu højere grad med 
at samle og distribuere bladet.  
 
Jeg kan ikke huske meget om bladet ellers, så 
det er nok bare et i rækken.  

 
Oplaget var på 150 styks, det var opadgåen-
de, så det var jo dejligt.  
 
Kim Ursin, August 2010 
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I Business Tycoon skal du starte 
en virksomhed op indenfor et be-
stemt område. Der medfølger tre 
til at starte med, og der vil komme 
flere på deres hjemmeside hen af 
vejen. De tre du får med er fly, 
automobil og computere. Du star-
ter helt fra bunden, et fly er noget 
der ligner jeg ved ikke hvad, der 
kan flyve. En bil er nogenlunde 
som en Ford-T og en computer er 
en dims med nogle rør i.  
 
   Det er din opgave at overtage 
verdensherredømmet indenfor 
hvert område. Det sker ved hjælp 
af udvikling af produktet og mar-
keting. Du kan vælge, hvad du vil 
satse på fra starten. Vil du være et 
arbejdsfirma, marketing eller ud-
viklingsfirma. Det betyder at du 
indenfor hvert område kan arbejde 
dobbelt så hurtigt. Hvis du satser 
på at arbejderfirmaet, så kan du 
producere dine enheder langt hur-
tigere og dermed med færre om-
kostninger, ellers kan du udvikle 
hurtigere eller have flere marke-
tingskampagner kørende for færre 
ressourcer.  
 
   Det er en svær balancegang 
mellem om man skal satse på at 
udvikle et godt produkt, der sæl-
ger sig selv, eller om man skal 
overbevise én om at købe ens 
skodprodukt. En anden måde er at 
gøre sit produkt så billigt, at man 
simpelthen ikke kan undgå at kø-
be det. Her skal man dog være 
opmærksom på, at det handler om 
at tjene flest penge i hver region 
for at få kontrol over den.  
 
Kontrol over en region kan være 
meget vigtig, da man får point til 
sine ”actioncards”. Action kortene 
betyder at man kan lave handler, 
lyssky affærer og den slags. Det 
kan betyde at en region standardi-
sere dit produkt, at de forbyder 
din konkurrents eller lignende.  
 
Din site er der hvor du producere 
dit produkt, udvikler og meget 

Business Tycoon 

Du er nødt til at tilpasse din pris efter udbud, eller nedsætte produktion.  
Til venstre ser du din markedsandel i området.  

Din site, som du kan udbygge ret kraftigt. I hjørnet ser du hvordan området er at 
bygge i. I øverste hjørne, hvilke områder der kontrolleres af hvem.  

Husker du Stardocks Entrepenuer ?  

Det kom for 2-3 år siden, nu er der kommet en ny  

version, og denne gang har det taget navneforandring 

til den sikre sællert titel; Business Tycoon.  

           - For tycoon navnet sælger  
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andet. Hver bygning kan udvides 
flere gange, og for hver gang 
bliver produktiviteten øget. Mo-
ralen for stedet kan også forbed-
res, den er høj, hvis du har kon-
trol over regionen, men den kan 
også højnes ved at bygge bygnin-
ger såsom en forlystelsespark.  
 
Dine marketingskampagner er fra 
starten kun papirbaseret, siden 
kan det blive radio og tilslut 
fjernsyn, som naturligt nok er 
suverænt stærkeste våben. Du 

kan bedst sammenligne dem med 
soldaterenheder, der kan gøre dig 
synlig, hvor du har brug for. Du 
starter nemlig med kun én sælger, 
en sælger er en 
vigtig brik, da 
en sådan enhed 
kan påvirke 
regioner hele 3 
væk.  
  En marke-
tingskampagne 
kan kun sælge 
der hvor den 

er, det samme gælder din site, 
hvor du dog kan udvide salgsaf-
deling, men der er tale om gigan-
tiske summer for at lave et sådan 
kontor.  
 
Er det godt nok ? 
   Business Tycoon er et forholds-
vis simpelt strategispil, der fun-
gerer fint på mange områder. Det 
er nemt at sætte sig ind i reglerne, 
der er nu heller ikke så mange. 
Og selvom man er underholdt, er 
det meget begrænset i hvor lang 
tid. Der er 6 levels, men på de 
første 3-4 stykker er det ret nemt. 
Men på den sværeste får man 
godt nok modstand, men allerede 
efter en uges tid lykkes det at 
vinde på også denne. Herefter 
mister spillet sin appel. På den 
anden side, så koster Business 
Tycoon kun en brøkdel af, hvad 
de andre koster, så det går måske 
nogenlunde lige op.  

Verden er inddelt i regioner, jo flere du kontrollere, jo større magt har du.  
I starten kender du kun en, alle andre skal udforskes før du kan sælge i den.  

Forsk i dit produkt for at gøre det bedre.  

En af de mange ”sponsor-reklamer”.   
Find flere rundt om i bladet.  

Business Tycoon er et fint spil, 
der byder på godt og meget kort 
gameplay. Spillets grafik er spar-
tansk og derfor er det et af de 
mindst krævende spil vi har set de 
sidste mange år. Lyden er for 
resten rimelig lækker og til at 
holde ud i længere tid af gangen.  
 
Systemkrav:  
Win9x+, Pentium 100,  
16 Mb ram 
 
Anbefalet system:  
Pentium 200, 32Mb ram 
 
Oplevelse:    49 % 
Gameplay:   85 % 
Holdbarhed:   72 % 
Kvalitet:   82 % 
Pris: 99,- kr.  
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Endnu et tycoonspil 
   Du er en finansfyrste uden lige, 
som handler med biler. Du opta-
ger et par billige lån, udvikler nye 
biler og sælger dem til ågerpriser 
til alle de dumme forbrugere, som 
er det nødvendige onde for at du 
kan tjene penge.  
 
   Dit redskab i denne finansrejse 
gennem bilindustrien er spillet 
Car Tycoon, som er udviklet af 
Fishtank Interactive. Du har mu-
lighed for at spille mod 3 compu-
termodstandere, som ligesom dig 
har en skjult drøm om at blive 
den største virtuelle bilforhandler. 
Du kan dyste mod de tre i 20 sce-
narier med faste rammer for, hvad 
der skal til, før du vinder, eller 
spille 20 "open-ended" eventyr 
med start i en vilkårlig tidsperio-
de mellem 1950 og op til 2006.  
 

   Som du snart finder ud af, når 
du går i gang med Car Tycoon, 
ligner det alle de andre tycoon-
spil på mange punkter. Der er tre 

hovedkategorier: produktion, 
udvikling og reklame/PR. Hvert 
felt har en række underfelter, 
hvor du kan udspecificere din 
ordre til dine trofaste arbejdere, 
som aldrig strejker. Det tager lidt 
tid at finde rundt i de mange vin-
duer,  og du mister ganske sikkert 
overblikket. Og i tycoon-spil er 
overblik en stor faktor for at få 
sejren i hus... skulle man tro.  
 
Simpel kompleksitet eller  
kompleks simplicitet? 
   Ud over de tre hovedfelter, hvor 
du giver de vigtigste ordrer, er 
der en række andre menuer, som 
udbygger spillets muligheder. Du 
kan optage lån i banken, købe 
aktier på aktiemarkedet, hyre lede 
spioner til at opsnappe info om 
dine modstandere eller købe dig 
til sabotage af dine modstanderes 
forskellige dele af virksomheden. 
Men du kan ikke vælge hvilken 
farve dine biler skal have eller 

Car Tycoon 

Er det snart muligt at finde på flere Tycoon-spil?  
Ja, vi er tilsyneladende kommet til bogstavet C, for 
Fishtank giver os Car Tycoon, hvor det gælder om at 
lave et bil imperium.  

Menuerne er grimme og endnu værre alt for uoverskuelige 
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   For et år siden kom Heretic II 
til Amiga fra ClickBOOM. Det 
blev en pæn succes, men det hav-
de det problem, at det selv på 
200Mhz PPC maskiner kørte for-
holdsvis langsomt. Nu er etteren 
så også kommet. Heretic er udgi-
vet som budget titel, hvilket i 
denne sammenhæng vil sige hen-
holdsvis 200 og 39 kroner til 
Amiga og Pc.  
 
   Heretic byder på 21 baner i 
dunkle undergrunde og et par 

åbne arenaer. Det minder lidt 
om Doom, våbenene er lidt 
anderledes og mere magiske og 
middelalderligt. Monstrene er 
stygge, men ikke specielt intel-
ligente, faktisk nærmere det 
modsatte.  
  Grafisk er Heretic ret forældet 
specielt hvis man går helt tæt på 
tingene. 
   Heretic er et okay spil, okay 
grafik og lyd, men ikke noget, der 
rigtig slår an på dagens marked.  
 

   Du kan godt bruge et par timer 
på Heretic, hvis du er desperat 
nok og ikke har en kraftig com-
puter.  
 
 

Heretic 

Heretic - Amiga  
   Heretic er et middelmådigt 
spil, der godt kan underholde 
dig et lille stykke tid.  
 
Systemkrav: 
AmigaOS 3.x, 020 CPU,  
4Mb ram 
 
Anbefalet system: 
040+ CPU, 16Mb ram 
 
Oplevelse:  64 % 
Gameplay:  66 % 
Holdbarhed:  42 % 
Kvalitet:  51 % 
Pris: 199,- 

Heretic - PC  
Heretic er ret ynkeligt, i 
forhold til alle andre spil 
i genren.  
 
Systemkrav: 
Win9x/Me, Pentium 60 
 
Oplevelse:  44 % 
Gameplay:  54 % 
Holdbarhed:  32 % 
Kvalitet: 31 % 
Pris: 39,- 

omdøbe de skrækkelige fabrikat-
navne til mere mindeværdige 
gloser, selvom det selvfølgelig er 
brok i småtingsafdelingen. Så 
ligesom Hr. Ford kan du love 
dine kunder biler i lige den farve 
de har lyst til, forudsat den farve 
er sort, men det er ikke det ene-
ste, som ikke holder vand i Car 
Tycoon.  
 
   Hver enkel kommando udføres 
via klik på de mange knapper på 
skærmen, og man skal somme 
tider igennem mange undermenu-
er for at finde det rigtige sted at 
trykke. Det kan hurtigt blive 
uoverskueligt at have mere end et 
par vinduer åbne ad gangen, og 
"hot keys" har vist været et frem-
medord for programmørerne.  
 
   Det kræver også meget tid at 
holde øje med dine modstandere 
og forsøge at holde dem nede på 
de rigtige områder, og samtidig 

skal du køre din egen forretning 
og udvikle nye ting til bilerne.  
   Som om frustrationerne ikke 
kunne komme højt nok af det 
dårlige layout og den store info-
mængde, som skal gennemlæses 
hele tiden, er Car Tycoon også 
temmelig ustabilt. Spillet har en 
underlig tendens til at gå ned, 
både af ukendte årsager, men 
også hvis man trykker "forkerte" 
steder på skærmen. Hvad der så 
betegnes som "forkert" og "ikke 
forkert" må man selv pusle med, 
men faktum er, at der kommer 
tyske Windows-fejlmeddelelser 
flyvende ind i spillet, fryser skær-
men og tvinger én til at resette 
computeren, og save games kan 
fra tid til anden gå uhjælpeligt 
tabt.  
 
   Tilbage er kun at nævne, at 
grafikken er intetsigende og totalt 
ligegyldig for selve spillet. Byen, 
som din bilfirma ligger i, ses i 

isometrisk 3D, og man kan endda 
zoome ind på de forskellige byg-
ninger, men grafikken er gnidret 
og grim og Car Tycoon kunne 
lige så godt bestå af rene info-
vinduer, da byen ikke har nogen 
funktion.  
 
   Det eneste gode ved Car Ty-
coon er de udmærkede musik-
stykker.  
 
Johan Tandrup Kensler  
 

Dårlig og begrænset ide, der er  
særdeles dårligt udført.  
 
Systemkrav:  
Pentium II-300, 64 MB RAM 
 
Oplevelse:    64 % 
Gameplay:   47 % 
Holdbarhed:   32 % 
Kvalitet:  28 % 
Pris: 399,- kr.  
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   I dette nummer har vi set på 
tre tycoonspil, dette er det sid-
ste. Det er vist et soleklart bevis 
på, at titlen Tycoon på ingen 
måde er lig med godt gameplay.  
 
   I Wall Street Tycoon spiller 
du børshaj, der skal løse nogle 
helt specifikke opgaver, det er 
f.eks. at tjene et vis antal millio-
ner indenfor en given historisk 
periode og tid. Her skrev jeg 
f.eks., men det er egentlig for-
kert, for det er eneste opgave i 
spillet. For at nå sit mål kan 
sælge og købe aktier, det nem-
meste er dog bare at købe lidt af 
hvert og ellers begynde og læse 
avisen eller dit computerblad en 
ekstra gang. Nu spillede jeg 

godt nok kun 3 scenarier, 
men med den ”taktik”, eller 
mangel på samme, vandt jeg 
uden problemer. Når man så 
har vundet, så sker der det, 
at man kan begynde forfra. 
Ingen sejrsscener eller noget 
som helst.  

 
   Det er utrolig svært at tage dette 
spil alt for seriøst, selvom de me-
get gerne vil tage på den måde. 
En lang film fortæller om spillet 
og på en pædagogisk måde for-

klares man, at der altså ikke er 
virkelige penge indblandet. Py, 
nu er jeg virkelig lettet :-) Man 
får at vide, at det er lidt forsim-
plet i forhold til virkelighedens 
verden, ja det tror jeg nok. Man 
trykker på et plus, så køber man, 
man trykker på minus og man 
sælger. Hvis man ikke har penge 
kan man ikke købe, som man 
forklares af stemmen fra filmen - 
nåda, der kan man bare se.  

Den ”flotte” hoved og eneste arbejdsskærmen. 

Det er alt for gabende 
kedeligt til, at vi gider 
spille det mere end én 
gang. 
 
Systemkrav:  
P200, 32Mb ram 
 
Oplevelse:  21 % 
Gameplay:  12 % 
Holdbarhed:  15 % 
Kvalitet: 15 % 
Pris: 299,- 

 Der er vel efterhånden lavet et 
godt stykke over 2-300 3D ac-
tionskydespil. Sierra har forment-
lig ikke spillet bare eet af dem, 
for så havde de set, hvor håbløst 
dette spil er. Fjenderne er håblø-
se, men sejlivet. Det er ikke helt 
usædvanligt at man hamrer tre 
magasiner af på en fyr på 1 me-
ters afstand uden at han påvirkes. 
Et sted skal man demontere bom-
ber, der helt åbenlyst er lavet med 
plasticsprængstoffer, det skal man 
bruge en bidetang for at stoppe, 
nu kommer der lidt militærmand 
op i mig, for faktisk stoppes den 
type  i spillet nemmest ved at hi-
ve detonatoren ud, men der skal 
jo være lidt spil ud af det. Så op-
gaven lyder at kæmpe sig hele 
vejen gennem banen hente en 
bidetang og nå tilbage og klippe 
de forskellige bombers tændinger 
over. Lidt en idiotopgave.  
 
   Nå, men den kunstige intelli-

gens er lig nul, og kollisionsde-
tektoren er endnu værre. Lyd og 
grafik slår alligevel det, på en 
negativ måde. Blød ikke-kantede 
grafik og skygge påvirkninger har 
Sierra ikke opfundet. 
 
   Banedesigneren har besluttet at 
et højhus består af gange, gange 
og lidt flere gange, og vinduer er 
der slet ikke.  
 
  Formentlig gennemfører de fær-
reste spillet, dels fordi sværheds-
graden bliver ganske vanskelig i 
det, at mindst halvdelen af gange-
ne kan du ikke ramme en fjende 
på 2 meters afstand, og dels fordi 
det er så grimt og kedeligt at man 
ganske enkelt ikke gider.  
   Så svært kan det sguda ikke 
være at lave bare nogenlunde ri-
melig fornuftigt skydespil.  
 
Kvalitet: 17 % 
Pris: 349,- kr.  

Aussie Rules Coach 
 

Hvad laver det spil overhovedet  
i Danmark ?  
 

  Okay, vi kender intet til au-
stralsk fodbold, men dette kunne 
vel være en måde, at lære den 
sport at kende på. Skal vi tro det-
te spil, så er det umuligt at handle 
med spillere, skifte taktik, lave 
sine egne taktiker, udvide sit sta-
dium eller ændre sin opstilling. 
Det må godt nok være nemt at 
være træner dernede. Det eneste 
du stort set kan gøre er at sætte 
kampen i gang og håbe det bed-
ste.  
  Kampsekvenserer er stygge at 
se på, og når man ikke ser på 
dem kan man fare vild i menuer-
ne. Med andre ord kan man ikke 
ligefrem sige at dette spil gjorde 
min i forvejen ikke eksisterende 
interesse for australsk fodbold 
større.  
 
Kvalitet: 14% 
Pris: Set i Fakta til 39,95 kr.  

Die Hard: Nakatomi Plaza 
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Jazz Jackrabbit 2 
   Epic Megagames har efterhånden 
et hav af titler af. Serien har lang-
somt, men sikkert skiftet fra Amiga 
til PC. Det er fortsat en række share-
warespil, der er pustet lidt op for at 
blive kaldt fuldpris spil. Spørgsmå-
let er derfor om JJ2 kan forsvares 
som fuldprisspil. Svaret er til dels 
ja. Det ligner Super Frog fra A1200. 
Dermed er stilen lagt an til et klas-
sisk platformspil, som de bedste så 
ud for ti år siden.  
   I JJ2 styrer du enten en rød eller 
en grøn kanin (de er brødre) der skal 
igennem en række baner med fjen-
der såsom skildpadder, paddehatte 
og lignende. Du har en ret sej laser-
pistol, der også kan blive til en 

flammekaster. Banerne er gode og 
varieret, og man er virkelig godt 
underholdt. Grafisk er det måske 
nok kun 2D, men den virker og det 
samme med lyden. Det var rart at 
spille et simpelt spil med kanon 
gameplay.  
 
   Det springende punkt er bare at 
Epic vil have 300 kroner for spillet 
og det er lidt for meget, det halve 
havde været mere passende.   

JJ2 er et sødt, underholdende, 
pænt og nydeligt platformspil, 
der koster ca. 150 kroner for 
meget.  
 
Systemkrav:  
Pentium200MMX, 32Mb ram 
 
Anbefalet: 
Pentium266MMX, 64Mb ram 
 
Oplevelse:  85 % 
Gameplay: 72 % 
Holdbarhed: 55 % 
Kvalitet: 65 % 
Pris: 299,- kr.  

   Det ligner et sharewarespil, det 
er simpelt. Grafik og lyd er sim-
pelt - og hold kæft hvor er det 
godt. Du styrer en kanon, der skal 
skyde nogle bolde ned for at befri 
kiwierne og det er alt !  
   Figurerne er fra Bubble Bubble 
og The New Zealand Story, som 
var (er) to fantastiske spil. Bust a 
Move følger den tradition.  
  Simpelt og utrolig underholden-
de, det er formidabelt hele vejen 
igennem - køb det.  

Der er ikke meget at sige om 
Bust a Move, simpelt og under-
holdende. Selv til fuldpris hav-
de det scoret topkarakter.  
 
Systemkrav:  
P2/450Mhz, 64 Mb ram 
 
Oplevelse:  80 % 
Gameplay: 88 % 
Holdbarhed: 86 % 
Kvalitet:  88 % 
Pris: 149,- kr.  

Super Bust a Move 4 

Super Mario 
Dette spil må være freeware, hvis 
det da ikke er ulovligt ?! Spillet er 
en tro kopi af det gamle Super Ma-
rio, der hittede på snart sagt samtlige 
Nintendo konsoller i halvfemserne. 
Og udløste en række retssager for at 
efterligne det. Great Giana Sisters 
som det mest kendte eksempel af de 
bandlyste klonspil. Platformspillet er 
virkelig et kærkomment gensyn, der 
ødelægges af flere grunde. Dårlig 
kontrol via tasterne og manglende 
lyd.  
 
   Der skulle eftersigende komme en 
forbedret udgave på et tidspunkt, så 
måske skulle du alligevel gå ind og 
tjekke hjemmesiden engang imel-
lem.  
 

www.bhuvnesh.isbad.net 

Dr. GOO 
  Dette spil er en glimrende und-
skyldning for at skrive om The Ga-
mes Factory, som et en slags point 
and click spilskabe program. Flere 
har spurgt om kursus i sådanne pro-
grammer og vi gider dem ikke. Dr. 
Goo er et godt eksempel på hvorfor. 
Dr. Goo er et sødt lille platformspil 
(2 levels - og det er den fulde versi-
on). Med TGF er det ikke muligt at 
skabe nytænkning, man kan putte 
egen grafik og lyd ind i allerede de-

signede motorer. Og det præger 
samtlige spil fra den front. Det er 
simple platform eller skydespil hele 
bundtet. Nå, men de er da i det 
mindste freeware, så det hjælper 
da en del på det hele.  
 
   Dr. Goo er et platformspil med 
en grøn blæverklump, der skal 
undgå at få mere radioaktivitet på 
sig og ellers finde de lægetasker, 
der kan redde Goo. Spillet består 
af kun to baner, der ”alle” er ret 
nemme.  

   Jeg vil tro de fleste har klaret spil-
let efter små 10-20 minutter. Det er 
okay.  
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   Så er CyberLink klar med en ny 
version af PowerDVD, der for-
mentlig er en af de bedste afspil-
ler på markedet. Layoutet er for-
andret til det bedre og det samme 
er menuerne, men næsten som det 
er en tradition indenfor Windows 
programmer, så kan man beholde 
det gamle velkendte.  
 
Lyden er ændret en smule, så der 
understøttes flere formater, bl.a. 
kan den nu afspille MP3 og mu-
sik-cd'er. Endelig understøttes 
også VCD og SVCD lydmæssigt. 
Endelig understøttes også sur-
round sound.   

 
Video er naturligvis det spænden-
de punkt. Og man kan faktisk 
også nyde video på widescreen 
monitore og få det rigtige 16:9 
format. Af formater understøttes 
de fleste; Alle former for DVD og 
endda cDVD (DVD på CD-R/
RW), cdDVD, og miniDVD, som 
jeg ikke aner hvad er. Snart sagt 
alle former for mediafiler virker 
med PowerDVD, det være sig fra 
MPEG til Avi filer, ja endda også 
Quicktime.  
 
   Af spændende er AB repeat 
funktion, og en sjov detalje er at 

have mere end én undertekstning 
på. CyberLink mener at det kan 
bruges til sprogundervisning. En-
delig er det god til at tage skærm-
billeder af ens film, men af en 
eller anden grund er flere og flere 
producenter begyndt at beskytte 
sine film, så man ikke bare kan 
klipse de billeder man har lyst til. 
Det er både dumt og uforståeligt.  
 
Generelt er PowerDVD en frem-
viser, som er lidt af et must, hvis 
man ofte ser film og video på sin 
pc.  

Power DVD 4.0 XP 

  MusicCity.com står bag dette 
musik-brænde program. Pro-
grammet der kan hentes på deres 
hjemmeside, hvis adresse de fle-
ste med bare nogenlunde hjerne 
kan regne ud. Programmet har 
ikke mange funktioner, men det 
kan det som det lavet for. Ideen 
er at konvertere ens MP3 filer til 
”rigtige” musikfiler, så de kan 
afspilles i dit stereoanlæg. Du 
henter simpelthen filerne og væl-
ger brænd. Programmet er så-
kaldt ad-ware. Det vil sige at du 
må leve med reklamer i bunden 
af programmet. Hvis du registrer 
programmet kan du både brænde 
i din brænders maks. hastighed 
og slippe for reklame meddelel-

ser. Det er gratis at få det regi-
strerede. Nu kan man også købe 
en licens til små tyve engelske 
pund, men hvad man så oveni 
ved jeg ikke.  
 
   Programmet er både stabilt og 
nemt at bruge og umiddelbart 
virker det også forholdsvis sta-
bilt, selvom det har det med at gå 
ned, hvis pludselig får problemer 
med at læse fra ens target cd.  
 
  Programmet virker med alle 
versioner af Windows og kræver 
naturligvis en brænder og en 
swapfil på den anden side af 
600Mb.  

Ashampoo ExPress 
   PressIT er en producent inden-
for label og covers. Du kender 
dem sikkert, da de fås overalt i 
landet. Ideen med programmet er 
at alle deres labels netop er med i 
dette program. Du køber deres 
produkter og kan dermed også få 
labels, der sidder rigtigt og ser 
flotte ud.  
    Programmet er både flot og 
funktionelt. Det kan hvad man 
kan forvente uden ligefrem at væ-
re prangende. Billeder og tekst  
kan beskæres, vrides, vendes og 
drejes som du har lyst. Endnu vig-
tigere er det at man kan kalibrer 
ens printer, så det passer med mil-
limeters nøjagtighed.  
 
  Programmet er gratis og kan en-
ten hentes på producentens hjem-
meside eller man kan hos de fleste 
forhandlere (der ikke er supermar-
keder) få en cd med det på.  
   PressIT og forbrugeren har beg-
ge stor glæde af programmet. For-
brugeren fordi det er gratis, godt 
og virker med ens labels. Firmaet 
fordi man så er mere end alminde-
ligt fristet til at købe netop deres 
produkter også i fremtiden. De er 
nu lidt små dyre, f.eks. 50 cd co-
vers for 59 kr., men det er vist det 
samme med de øvrige på marke-
det.  
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   For at starte dit program skal man altså ind om-
kring BB. Hvis du har lavet et spil kan det altså kun 
bruges af en person, der også har BB. Det er ikke en 
ulempe for dig lige her og nu. Før du er klar til at 
udsende et spil/program vil der nemt gå til den anden 
side af årsskiftet, og formentlig noget længere tid. Til 
den tid ved du om du gider programmere og om det 
skal være i BB. Derfor mener vi godt at man kan tale 
om en ikke begrænsede version (for begrænsningen 
er ligegyldig for dig). Og lad os så komme i gang.  
   2. del er lidt kortere end sidste gang for at holde 
samling på kurset, næste gang skal vi nemlig i gang 
med at lave et spil med grafik, og det fylder en hel 
del.  
 
Funktioner 
   Nu da du har fået styr på det mest basale af pro-
grammering, kan vi gå videre til det som du reelt får 
mindst ligeså meget brug. Der kan være dele af din 
kode, som du ofte får brug for, dette er en eksempel 
på en kode, som du kan ”kalde” på, når du får brug 
for det.  
 
Brug af funktioner 
 
Function PrintHello () 
Print "Hello" 
End Function 
For a=1 To 5 ; skriver "Hello" 5 gange  
   ved at kalde på PrintHello () function 
PrintHello () 
Next 
 
Prøv at kør programmet og se resultatet.  
 
  Okay, det var jo ret oplagt. Så lad os prøve at ændre 
funktionen, så den f.eks. skriver noget forskelligt 
hver gang, vi kalder på den.  
 
Function PrintSomething (a$) 
Print a$ 
End Function 
; dernæst laver vi nogle strings.  
PrintSomething ("Hello, I'm gonna be printed.") 
PrintSomething ("So am I.") 
; Brug af af string variable 
sentence$="This is also being printed to the screen." Print-
Something (sentence$) 
 

Hvad vi end skriver i 
() skrives altså når du kalder på funktionen. Hvis du 
ser på funktionen i sig selv, vil du se, at det tager sin 
form i "PrintSomething (a$)", det betyder at compu-
teren forventer en string (der naturligvis kunne kal-
des hvad som helst)  
 
   Nå, det var heller ikke udfordring ? Nu vil vi prøve 
at kalde på en funktion på en anden måde, vi vil have 
den til lave en beregning og så vende tilbage med en 
værdi til os.  
Prøv at tilføje denne stump til dit program: 
 
Function JoinString$ (a$) 
Return "You passed: "+a$ 
End Function 
mysentence$=JoinString ("Hello, I'm gonna be printed.") 
Print mysentence$ 
 
Kør programmet og se hvad der sker.  
 
Hvad skete der her ?  
 
Jo kig på funktionen. Vi gjorde det muligt at bruge 
den samme stump igen og igen på vidt forskellige 
måder. Det kan f.eks. bruges til Hiscore og i adven-
turespil.  
 
Prøv at ændre nogle af navnene, så du føler dig no-
genlunde sikker på, hvad det går ud på.  
 
   Husk at du skal fortælle computeren alt. Som ud-
gangspunkt kommer dette tilbage, når du bruger 
funktioner.  
 
0 – for nummeriske værdier  
(ingenting)  for tekst string, der er tomme.  
 
 
Prøv at den opgave på næste side. Din opgave er at 
få programmet til at virke. Prøv selv inden du ser på 
løsningen, andet sted på siden.   
 
 
 
 
 
 
 

Blitz Basic 2.del 
   Flere har skrevet og spurgt mig om et nyt link eller har været lidt util-
freds med cd’en. BB2D som man kan downloade gratis fra nettet eller få 
ved at sende en frankeret svarkuvert til os (6,50 i porto), er en demo versi-
on. Det er tildels rigtigt. Der er én begrænsning på den gratis version, nem-
lig at du ikke kan lave en såkaldt execute fil.  
   Det eneste det betyder er, at du ikke kan udgive et spil.  
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IF...THEN Commands 
   IF…THEN kommandoen afgører om noget er 
sandt eller falsk. Hvis betingelsen er sand, udføres 
THEN ellers skippes den. Det er mest brugbart til at 
sammenligne to numre i en string. De tegn du kan 
bruge er : 
 
tegn           betyder 
=                lig med 
<                er mindre end 
>                er større end 
<=              er mindre end eller lig med  
>=              er større end eller lig med  
<>              er ikke lig med  
 
 
prøv dette eksempel:  
 

Vi har her puttet én fejl ind. Programmet vil give en 
fejlmeddelelse og du bør kunne løse den uden at væ-
re helt ude at svømme. Løsningen står et andet sted 
på siden.  
 
Vi kan gøre det samme med tal:  
number = Input ("How old are you ")  
If number < 18 Then Print "You are under 18" ;  
If number > 18 Then Print "You are over 18"  
If number = 18 Then Print "you are 18"  
 
Dette er ren logik for perlehøns.  
 
 
 

IF ENDIF 
IF og ENDIF kan bruges i stedet for IF…THEN. 
Prøv følgende program: 

    
Prøv at ændre værdier, så de ikke er ens og se hvad 
der sker. 
 
Det program ovenfor er det samme som: 
 
IF commodore = atari THEN PRINT "Welcome to the 
machine - commodore and atari..." 

 
   Vi kan også få dit program til at følge 
en anden række af begivenheder, hvis 
værdier ikke er ens, her introducerer vi 
ELSE kommandoen. Prøv at sætte dette 
ind det rigtige sted i programmet 
overnfor.  
 
IF commodore = atari 
     PRINT "The values are equal to" 
ELSE 

     PRINT "The values are different" 
   ENDIF 
 
Husk vi igen bruger ENDIF, ELSE bruges typisk 
ikke med THEN 
 
 
Mere når vi ikke denne gang, men næste gang tager 
vi lidt af et kvantespring og laver det første spil med 
grafik.  
 
Hvis du gik glip af første del kan du fortsat bestille 
nummer 28 ved forlaget for 25 kroner.  

Opgave 1 
Function AddOneAndOne () 
a=1+1 
End Function ; This will return 0, because we haven't told it to actually return the 
result of 1+1! 
Print "Result of AddOneAndOne: "+AddOneAndOne () 
Function GimmeString$ () 
a$="If you can read this, you must have fixed this function!" 
End Function 
b$=GimmeString () 
If b$=""  
b$="GimmeString doesn't return a value!" 
Else Print b$ 
EndIf 
Print "Result of GimmeString (): "+b$ 

Her er løsningen på de to 
opgaver: 
 
Opgave 1 
Du skal tilføje RETURN a   
   i linie 1 
Du skal tilføje RETURN a$  
   i linie 6 
 
Opgave 2: 
Linie 2 skal slutte med ) 

Opgave 2 
.start ; sets up the label start 
question$ = Input ("Shall I tell you the meaning of life yes/no? " ; skriver et 
spørgsmål. Venter på brugerens input.  
If question$ = "no" Then Print "Alright, Then I won't"; IF input = no THEN 
print text 
If question$ = "yes" Then Print "42" ; IF input = yes THEN print text 
If question$ <> "yes" Or "no" Then Goto start ; IF input is not equal to 
either yes or no THEN GOTO start 

commodore = 20 ; sets up the variable for commodore 
atari = 20 ; sets up the variable for atari 
If commodore = atari  
Print "Welcome to the machine - commodore and atari..." 
EndIf 
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Hej Vuffer 
Jeg har læst de sidste tre numre 
af Windows Med Amiga, og jeg 
synes det er godt at der et blad 
med plads til computere og kon-
soller. Jeg har selv en pc på 1.5 
GHz og har engang haft en 
A500. Jeg var ikke klar over der 
var kommet andre modeller, 
hvornår kom de ? Jeg købte min 
første pc i 1991, for da synes jeg 
min A500 var ved at blive for 
gammel. Om sidste nummer sy-
nes jeg at forsiden var god, ind-
holdsfortegnelsen på forsiden er 
en god ide. Nyhederne er spæn-
dende læsning. Blitz Basic kurset 
er der sikkert nogle der kan lide. 
   Interviewet med en eller anden 
Amiga fyr synes jeg var ret spild 
af plads. Hvornår kommer Ami-
gaOS4 og AmigaOne ?  
   Tips til CM er dybt usports-
ligt !! Og tegneserien var for en 
gangs skyld sjov. Jeg vil forslå at 
vedlægge nogle MODS, patchs 
og cracks.  
Arne Vestergaard, Skive 

Hej Arne 
A1200 kom 
faktisk allerede i ’92, den sidste 
model kom i ’96, det var A4060T.  
Hvis du havde læst interviewet 
med ”en eller anden fyr” ville du 
have opdaget, at det er en af 
hovedmændene bag AmigaOS4 
og AmigaOne, dermed er han jo 
interessant at beskæftige sig 
med. Han slutter af med at sige 
”når det er klar”. Multiplayer er 
ikke et af vores fokusområder. 
Patches overvejede vi, men de 
fleste fylder en masse og det er 
meget svært at finde nogle, som 
mere end en håndfuld vil have 
glæde. Cracks er fy !!  
Vuffer 
 
Hej Vuffer 
Tak for et godt blad, som kunne 
blive bedre med nogle små æn-
dringer. Kunne bladet ikke enten 
blive limet i ryggen eller blive 
trykt på større papir, så det ikke 
ser grimt ud i reolen ? 
Jeg synes det er fint nok med 

artikler, men fokus bør hedde 
computer og kun computer. Det 
var fint nok at skrive om terror-
angrebet, men her kunne man 
have valgt en anden vinkel, hvad 
betyder det for computerspillene, 
softwarefirmaer eller lignende. 
Hvis man ville skrive om rege-
ringsskiftet kunne det have været 
hvad det ville betyde for forsk-
ning i Danmark. En cd-rom er en 
god ide, og det burde der være 
hver gang. Bladet burde også 
være på mindst 40 sider hver 
gang, jeg synes det lød meget 
fornuftigt det forslag om at bruge 
løsninger og tips/tricks til at fyl-
de ud med. Endelig er jeg meget 
glad for at der endelig kommer et 
programmeringskursus. Jeg hå-
ber det kører hele vejen til enden 
- jeg husker et Internet kursus, 
der hurtigt løb ud i sandet og et 
AmigaDOS kursus, der også 
stoppede lidt brat.  
Mvh Kasper Olesen, Århus 

Vuffers Kurv 
Send din mening til vores redaktionelle redaktør, vovsen Vuffer, der behand-

ler dem, når han er vågen. Godt han har to måneder til at få svaret i. 

Lara Croft alias Angelina Jolie er på vej med en ny Tomb Raider film.  
Forhåbentlig er den lidt bedre end den første.  
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Hej Kasper 
Tak for lidt konstruktiv kritik, det 
er altid velkomment. Trykning er 
et spørgsmål om penge, lige nu er 
spørgsmålet om vi skal have en 
pæn ryg i A5 format (lille format) 
eller en grim i den nuværende. 
Limning er alt for dyrt og det 
koster en halv bondegård at leje 
en ordentlig kopimaskine, der kan 
trykke i A3 format. P.t. er der ikke 
udsigt til ændringer på den front. 
Angående sidetal, så hænger øko-
nomien sådan sammen, at det 
koster 6,50 at sende 30 sider ud, 
og det koster 10,25 at sende 32 
sider, derfor skal mindst et par 
numre være tynde før det hænger 
sammen. En cd hver gang ville 
sandsynligvis sænke kvaliteten af 
en sådan, og det ville under alle 
omstændigheder hæve prisen pr. 

blad med mindst 10 kr., dels 
pga. cd’ens pris og den øgede 
vægt.  
   De første 3 dele af Blitz Basic 
kurset er lavet, så må vi se om 
der er opbakning til det. Hvis alle 
synes det er noget bras, så stop-
per det, derfor stoppede Internet 
kurset, mens der ikke var flere 
afsnit af AmigaDOS kurset.  
Vuffer 
 
Hej Vuffer 
Jeg har lige købt Windows XP 
Home Edition, og jeg er meget 
tilfreds. Jeg tror der er flere grun-
de til at I ikke kunne lide XP Ho-
me. Det virker som om man skal 
have Internet forbindelse hjem-
me, før det virker rigtig godt. Det 
er da også rigtig nok, at det er lidt 
træls at det skal registreres, men 

d e r udover synes jeg ikke 
der er nogle større ulemper. De 
opvejes i hvert fald af fordelene. 
Stabilitet og at altid er meget 
nemmere.  
   Jeg har for resten læst at piger-
ne i Danmark mangler jern. Og 
det synes jeg vi skal gøre noget 
ved. Da jeg gik en tur i Århus 
(forkortet af redaktionen). 
Kim Johansen, Århus N 
 
Hej Kim 
Håber du har ret for vi skal nu til 
at lægge XP Pro ind, så vi håber 
alle at den er god.  
Vuffer 

Næste gang er med CD rom. Du får bl.a.:  
ImageForge   - Tegneprogram  - FULD VERSION 
Open Office 1.0  - Kontorpakke  - FULD VERSION 
AbiWord  - Tekstbehand.  - FULD VERSION 
 

Kims Lille Verden af Kim Ursin 

NÆSTE NUMMER 

Windows XP Professionel  
Microsoft var overrasket over 
vores negative reaktion på XP 
Home Edition. Nu har vi så mod-
taget en Windows XP professio-
nel udgave ganske gratis fra Mi-
crosoft. Naturligvis under betin-
gelse af at vi anmeldte den. Det 
gør vi meget gerne, og følger op 
med en anmeldelse i næste num-

Fuldpris eventyrspil :  
Lure Of The Temptress  

Værdi 99,-  


