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Det sidste ónemme ¬ró 
Hvis du er ivrig retro-gamer og 
samler, så er 1999 et af de sidste 
år, hvor det er forholdsvis nemt 
at samle PC spil.   
 
Problemet kom i takt med at In-
ternettet blev hvermandseje. Det 
betød at spilproducenterne blev 
(endnu) mindre bekymret for at 
sende et spil i trykken, der havde 
fejl. Det rettede man med et 
patch - og i dag henter man oftest  
en ny udgave af spillet, hvilket gør  
den version man f¬r p¬ dvdõen 
mere eller mindre ligegyldig.  
 
Det er selvfølgelig ikke kun skidt, 
for det betyder at spillene i dag 
ikke har så mange dumme fejl, 
men fremtidige generationer får 
en hård opgave, når de skal samle 
deres samling af retrospil anno 
2019. Men i 1999 var Internettet 
ikke så udbredt. Hastigheden var 
langsom, så skulle man sende en 
patch ud skulle den være lille. 
Man betalte pr. kilobyte man hen-
tede plus opkaldsafgift og pr. mi-
nut, så brugerne gad ikke hente 
hverken 1 eller 2 MB ned, for det 
kunne nemt tage en time eller to 
og dermed koste 50-100 kr.  
 
Dermed var det óaltidó spilbare 
pc-spil, der lå i pakken, det er det 
langt fra altid i dag.  
 
Konsollerne tog det længere tid at 
få på nettet, så der skal vi helt 
frem til Xbox og PS4 æren før det 
rigtigt bliver et problem.  
 

Remasteret 
Adskillige af de spil, som du stø-
der på i dette nummer er lavet i 
remasterede versioner.  
Det er selvfølgelig rigtigt at det 
ikke giver samme autentiske ople-
velse, men det giver en bedre.  
 
Når man fx spillede fx Alien vs 
Predator var det typisk på en 14-
15ó skÞrm, men n¬r man sidder 
med sin ultra-wide skÞrm p¬ 36ó 
med en opløsning, som man kun 
drømte om i 1999, ser det helt 
håbløst ud. Remasteret versioner-
ne gør, at grafikken ser nydelig ud 
og man kan bedre nyde spillet. 
Begrebet ófree lookó var heller 
ikke udbredt og det er også kom-
met i mange af de nye udgaver.  
 
Commodore 64 
I forhold til C64, Amstrad og lig-
nende maskiner kan jeg kun råde 
til at man enten køber sig et lille 
16-20ó tv eller at man bruger 
emulator og så tilpasser skærmbil-
ledet. Alternativet er, at du skal 
sidde ud 8-10 m væk før billedet 
ikke virker alt for pixeleret.  
 
Dette blad 
Jeg ville rigtig gerne have udsendt 
dette blad som fysisk blad (også).  
 
Det kan faktisk godt lade sig gøre 
til nogenlunde fornuftige penge. 
Imidlertid er jeg på supplerende 
dagpenge og enhver indtægt mod-
regnes. Er det ikke meget fair? Jo, 
det er det. Men systemet er skruet 
sådan sammen: at er der økonomi 
i bladet, så er det lønarbejde og så 

går man ind og ser, hvor mange 
timer der er brugt på det. De ti-
mer modregnes. Det vil betyde at 
der skal sælges mindst 15-20.000 
eksemplarer før det bare løber 
rundt og det faktiske oplag vil 
nok nærmere blive max 50 styks.  
 
Alternativet er derfor at udgive 
det udelukkende som gratis pdf-
blad. Måske bliver det engang 
muligt at købe en fysisk kopi, 
men den tid, den glæde.  
 
En stor tak til Joan, der læste kor-
rektur. Det er et enormt arbejde, 
som hun gjorde i sin fritid. Al-
mindelig vis retter man fejlene, så 
sendes det tilbage til en ny om-
gang korrektur og det gør man 
nogle gange. Det er ikke sket her, 
så jeg vil ikke udelukke enkelte 
fejl. Opdager du en stavefejl eller 
en faktuel fejl, så må du meget 
gerne give mig besked. Så længe 
bladet kun er digitalt kan jeg rette 
eventuelle fejl.  
 
Fremtiden 
Den er svær at spå om, men lige 
nu er det planen at der i hvert fald 
kommer årgang 98 næste år. Du 
kan holde dig opdateret på hjem-
mesiden, hvor der ugentlig vil 
komme nyt indhold.  
 
Kim Ursin 
Redaktør 

http://www.damat.dk
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Hvad er? 
ComputerBladet er en 
fortsættelse af Din 
Computer, som udkom 
fra 1995-2016 som 
blad og fra 2018 som 
hjemmeside. Det meste 
af indholdet i bladet er 
nyt materiale.  
 
Hvorfor et blad? 
Det giver mulighed for 
at lave længere, ander-
ledes og mere dybe 
artikler. DC er først og 
fremmest et hobbypro-
jekt som laves af lyst 
og uden økonomi af 
betydning.  
 
Abonnement?  
Du kan sende en mail 
på: kim@damat.dk , så 
kan jeg sende dig en 
mail, når der kommer 
et nyt nummer. Det er 
1-2 gange om året eller 
du kan følge med på 
hjemmesiden, hvor nye 
numre annonceres.  
 
Husk også at compu-
terbladet er på YouTu-
be.  
 
Nyt indhold  
Minimum en gang om 
ugen kommer der nyt 
indhold på hjemmesi-
den i 2020. Typisk hver 
mandag.  
 
Hjemmeside: 
computerbladet.dk 

I 1999 var det for ßvrigt s¬dan até Computer butikken Unipro kunne sælge 
os 10GB harddisk for kun 1800 kroner - på tilbud. De havde en MP3 afspiller 
med 60 minutters musik for kun 2795 kr. Jeg drømte om sådan en, for jeg brug-
te fortsat min walkman, når jeg trænede. Digital kopiering var forbudt i 1999 og 
musikindustrien kæmpede med næb og klør mod MP3. Naturligvis en forgæves 
kamp. De fßrste 15ó fladskÞrme kom under den magiske 10.000 kroners grÞnse, 
men de var fortsat dårligere end de gamle CRT skærme. Sådan blev det ved med 
at være i et godt stykke tid. VHS var fortsat standard.  

Indhold 

Artikler 

Hvordan? S. 6 

Kunstig intelligens og internetspil, s. 31 

PC spil i 1999, s. 36 

Outcast, Homeworld, Planescape Torment, Tomb 

Raider: The last revelation, Half-life Opposing For-

ce, Rollercoaster Tycoon, Freespace 2, Command & 

Conquer: Tiberian Sun 

Microsofts Mareridt, s. 42 

Kan internettet give bedre demokrati, s. 47 

År 2000, side 47 

Amiga 1999 side 52-53 

Turbo Racer 3D, Virtual Grand Prix, Wolfenstein 

3D, Wipeout 2097 

Udvikling af software, s. 55 

Computer markedet i 1999, s. 60-61 

Hvor finder jeg det?, s. 62-63 

Spiltests: 

PC:  
  9 Tiger Woods 99 

12 Sim City 3000 

14 Star Wars Episode 1: Racer 

14 Crazy Taxi 

16 Alien vs Predator  

18 Alpha Centauri 

20 Fifa 99 

22 Turok 2 

22 Test Drive 6 

24 DX-Ball 2 

26 Championship Manager 99/00 

28 Everquest  

29 Myst Masterpiece Edition 

29 Jazz Rabbit 2 

30 Unreal Tournament  

34The Nomad Soul 

35 Dungeon Keeper 2 

41 Civilazation II - udvidelser 

 

Amiga 

10 Vulcanology 

15 Olofight 

28 Starbirds 

32 Wasted Dreams 

 

8-bit  

15 Apydia (C64) 

23 Metal Warrior (C64) 

23 Crush (C64) 

25 Cyber Wing (C64) 

33 Fres Fighter II (Amstrad) 

 

Konsol 

21 Superman (Nintendo 64) 

40 Gran Turismo 2 (PlayStation) 

40 PepsiMan (PlayStation) 

41 Tarzan (Gameboy) 

Software 

21 Stripper Kongens Piger (pc) 

44-46 AmigaOS 3.5 (amiga) 

MS Office 2000, side 48-50 

Hardware 

51 Sega lancerer Dreamcast 

54 Fujitsu T-bird 266MMX 

55 PowerPPC 

56-57 Infinitiv II Tower 
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Piratserie lukket 
   Business Software Alliance (BSA) har 
efter et tip fra en anonym, fået lukket en 
af Europas stßrste piratcdõer. Sagen om-
handler et beløb på over 1.5 milliard kro-
ner software. Det er cd piratserierne Best 
Of Internet, Silverado og Vegas der er 
blevet afsløret. Politiet skønner, der er 
sket salg på over 125.000 eksemplarer af 
de tre cdõer tilsammen.  

Explorer 5 
   Microsoft har nu frigivet femte generation af deres brow-
ser. Ganske usædvanligt vil Explorer også komme i en Li-
nux og Mac version, hvilket sikkert sker som endnu et slag 
mod Netscape.  

Linux  
Linux er det styresystem, som vokser 
hurtigst i øjeblikket, hvis vi ser bort fra 
overgangen fra Windows95 til Win-
dows98. Brugergruppen Skåne Sjælland 
Linux har nu rundet medlem nummer 
3000, og er dermed verdens største klub.  
 
IBM har besluttet sig til at vedlægge både 
Linux og Windows98 på sine nye maski-
ner. Dette trÞk fra IBMõs side kan f¬ fle-
re store virksomheder til at ændre syn på 
styresystemet.  

NYHEDER  ÅR 1999 

Pas på med svarene 
Man skal passe på, hvad man skriver, og hvilke indlæg man 
svarer på, i de danske nyhedsgrupper. De kan nemlig læses 
adskillige år efter de er sendt. Kristian Krautwald modtog 
således i sidste uge en trussel om sagsanlæg, fordi han i 
1997 havde henvist en sælger af Silverado til en anden ny-
hedsgruppe. Sælgeren havde nemlig postet sin salgsannonce 
i gruppen dk.edb.internet.software, hvor salgsannoncer ikke 
er tilladt. 
 
Silverado er en pirat-cd, og advokatfirmaet Schlüter & Hald 
har sendt breve ud til 200 personer, som de mener har væ-
ret indblandet i køb eller salg af piratsoftware. De mange 
personer er fundet ved at advokaterne har checket de dan-
ske nyhedsgrupper for ord som Silverado og navnene på 
andre piratcd'er. 
 
Kristian fortæller selv at han blot har henvist i et standard 
svar til en anden nyhedsgruppe. Han er ikke en gang sikker 
på, at han vidste hvad Silverado var.  
 
Kristian behøver dog heldigvis ikke frygte for et kommen-
de sagsanlÞg: óFor mig at se er det en storm i et glas vand. 
Vi har fat i et meget stort antal krænkere, så det kan ikke 
udelukkes, at man får fat i en, der ikke har noget med det at 
gøre. Der kan altid ske fejlskøn her i verden, og det vil vi så 
beklageó fortalte advokat Niels M. Andersen til Jyllandspo-
sten i juni. 
 

Imac sælger 
Imac G3 sælger og den sælger endda rigtig godt. 
Der er nu solgt over 3 millioner eksemplarer af 
maskinen. Steve Jobs er specielt glad for at de 
har sat sig på næsten 30% af markedet for første-
gangskøbere i USA og Europa.  
 
Mac sidder i øjeblikket på 4.4% af markedet, det 
lyder ikke af meget, men det dog en fremgang på 
1.4 procentpoint på 18 måneder. 

http://www.damat.dk
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Sløv start for DVD i Danmark 
Danmark er et af de lande i verden, hvor ny teknik 
plejer at blive udbredt hurtigst, men  DVD mediet 
lader det store flertal af danskere fortsat ligge urørt 
i forretningerne. Selvom DVD kom til Danmark 
et halvt år før resten af Skandinavien, så er Dan-
mark det land, der sælger færrest.  
 

Bedre kvalitet 
Fordelen ved DVD er bl.a. at både billed- og lyd-
kvaliteten er væsentligt bedre end på VHS-
videobånd samt at der (bl.a.) kan ligge flere sprog-
versioner på samme DVD-skive. 
 
I USA er udviklingen mindst to år foran Europa. 
Her er DVD så småt ved at slå videofilm af pin-
den. Der er salget af både videoafspillere og video-
film gået i stå, mens salget af  DVD er eksplode-
ret. I USA kan du finde over 3.000 titler på DVD, 
herhjemme er der kun lidt over 300. Det tal vil 
dog stige i den kommende tid, bla. fordi salget går 
fremad, men bare ret langsomt i forhold til resten 
af verden.  
 
Indtil videre er det mest gamle film, som er blevet 
udsendt på DVD, men tendensen er klar, når der 
er nye premierfilm, så sælger de forholdsvis bedre 
end VHS. Derfor tror man forsat på DVD.  
 
De store selskaber forventer at VHS vil forsvinde, 
men nævner at det nemt kan tage mange år. 
DVDõs indtog p¬ computermarkedet vil dog for-
mentlig Þndre hele billedet til DVDõs fordel.  

  MS i ny sikkerheds skandale 
Georgi Guninski, bulgarsk programmør, har fun-
det en fejl i Internet Explorer 5.0. Helt almindelige 
HTML-sider kan med browseren Explorer 5 lægge 
kode på din computer, som fx kan slette ens hard-
disk. Han har vist, hvordan man kan lægge køre-
klar kode ind på brugernes computere - uden at de 
overhovedet får noget at vide. Koden kan gøre 
hvad som helst - for eksempel slette hele harddi-
sken eller låse maskinen. Brugeren behøver slet ik-
ke at gøre noget aktivt for at blive ramt. Bare man 
besøger en hjemmeside, kan der i al hemmelighed 
blive lagt kodestumper ind på harddisken.  
     
27-årige Georgi Guninski bruger meget tid på at 
teste browsere og finde svagheder i dem. Han dyr-
ker især Internet Explorer på grund af ActiveX, 
der giver muligheder.  
 
óVi er nu klar over problemet, men vi kan ikke 
kommentere det yderligere. Vi tager det meget se-
riøst, og der arbejdes på det internationalt. Vi kan 
kun anbefale, at man sætter sikkerhedsniveauet 
hßjt i Internet Exploreró siger Jens Moberg, der er 
administrerende direktør hos Microsoft Danmark. 
     
Microsofts browser er ramt af flere problemer. Ja-
va-applets kan også slette hele harddisken, hvilket 
burde være umuligt. Microsoft har en rettelse til 
dette problem, men Windows' automatiske opda-
tering henter den ikke medmindre du selv gør det. 
Den fejl ligger i Microsofts egen virtuelle Java-
maskine, hvilket er det program, der afvikler Java-
kode. 

Sony præsenterer ny generation af  Playstation 
I marts kunne Sony demonstrere sin næste ge-
nerations spillemaskine, Playstation 2.  
 
Selve konsollen ser vi ikke før efteråret 2000, 
men udfra specifikationerne at dømme er der 
tale om en drømmemaskine.  
 
Playstation 2's motor, den såkaldte Emotion 
Engine, er nemlig verdens første 128 bit ma-
skine. De nuværende maskiner er 32 og 64 
bit.  
    
Playstation 2's kraft skal ifølge Sony bruges til 
at få 3D-verdener til at føles mere realistiske og ægte. Målet er at få computer verden til at komme så tæt 
på virkeligheden som overhovedet muligt. Playstation 2 vil komme med DVD-drev, og vil være kompati-
bel med den nuværende konsol. Ingen tør endnu skyde på prisen, men sikkert noget højere end etterens 
startpris.  

http://www.damat.dk
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H VORDAN ? 

Windows  
Som udgangspunkt er 
også et 15 år gammelt 
Windows program retro. 
Du kan godt være heldig 
at det virker på din mo-
derne Windows 10 ma-
skine, men det er langt 
fra sikkert.  
 
Den grundlæggende re-
gel for Microsoft har 
altid været at et program 
skulle virke bagud. Det 
gør de for så vidt også.  

Problemet er at Win-
dows 95, 98 og Me byg-
gede på samme kerne, 
mens Windows XP og 
Vista er bygget på en 
anden kerne og fra Win-
dows 7 er det en helt 
tredje kerne.  
 
Sagt med andre ord, så 
kan du formentlig spille 
alle Win95/98/Me med 
en Win98 maskine og 
langt de fleste med en 
XP maskine. DOS pro-

grammerne vil give pro-
blemer med XP, men de 
fleste vil formentlig vir-
ke med en Windows98 
maskine.  
 
En stor del af program-
merne virker faktisk un-
der Win10, men dels kan 
der være problemer med 
opløsningen og dels kan 
der være problemer med 
installationen af pro-
grammerne.  
 

DRM beskyttelse 
Mange spilproducenter 
havde en piratbeskyttel-
se, der handlede om at 
tjekke om du havde cdõ-
en eller ej. Windows 10 
understøtter ganske en-
kelt ikke dette. Det gør 
Win10 mere sikkert, 
men det er jo træls i for-
hold til rigtige mange 
spil, som du kan finde til 
10 kroner i en genbrugs-
butik.  
 
Derfor skal du ud på 
nettet og finde en no-cd 
patch, hvilket er lovligt 
når du ejer programmet. 
Ulempen er at vira og 
andet snask rejser med 
den slags, så vær lidt var-
som.  
 
Hjemmebyggeri 
Det bedste vil derfor 
være at bygge en 1999-
computer. Heldigvis er 
det jo til at klare i dag 
for en overskuelig sum. 
En state of the art stati-

 

Der er flere måder at bruge de gamle programmer 
på, men desværre gælder det for langt de fleste at 
de ikke virker med Windows 10.  
 
Så umiddelbart kræver det altså noget arbejde. 

http://www.damat.dk
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onær/bærbar fra den-
gang kan du finde for 
under 1000 kroner. Bare 
find en fra 1999-2001 
eller deromkring. Sørg 
for at den har cd-rom 
drev, masser af ram, 
hvilket vil sige 128-
256mb, TNT2 grafik-
kort, AMD K2 CPU 
med 450 Mhz eller bed-
re.  
 
WindowsXP kunne også 
køre langt det meste 
software og kunne gen-
kende det meste hard-
ware fra dengang. Det 
samme gælder Win-
dos98.  
 

Alle Windows versioner 
før Windows 7 under-
støttes ikke i dag, så du 
skal finde en version på 
nettet. Det er jo strengt 
talt ulovligt, men MS har 
set den anden vej i for-
hold til det.  
 
Konsoller 
De fleste gode spil - som 
du gider spille i dag - 
anno 1999 kom for-
mentlig (også) til 
Playstation, Playstation2, 
Nintendo 64 eller 
Dreamcast, så det er be-
stemt også værd at over-
veje den løsning, hvis 
man har plads til det.  
 

GOG.com 
En helt anden løsning er 
at købe spillet igen. Det 
er langt fra alle spil, der 
kommer på GOG, men 
de titler der gør er afprø-
vet med moderne hard-
ware og tilpasset til det 
nye hardware.  
GOG.com har priser fra 
0 til 250 kroner.  
 
GameNostalgiaé 
Det er  en webside, der 
får de gamle spil til at 
virke med nyt hardware. 
Den er gratis, men det 
kan naturligvis kun an-
befales at sende en do-
nation engang imellem.  
 

Emulator 
En løsning er naturligvis 
emulatorer som fx 
DOS.box og Amiga 
Forever, CSS64 osv.  
 
Overvej besværet 
I den sidste ende hand-
ler det også om at over-
veje om hvilke titler der 
er besværet værd. Det er 
langt fra alle titler der er 
det.  
En af overvejelserne er 
om det kan styres med 
controller og om man 
kan indstille tasterne. 
Men også hvilken genre 
det er. Gider du egentlig 
spille det, når det kom-
mer til stykket?  

www.computerbladet.dk 
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3 x Office 
Det næste årtusinde nærmer sig med hastige skridt, og i den an-
ledning kommer der tre opdaterede office pakker.  
 
Corel frigiver Wordperfect 2000 Suite indenfor de kommende 
uger. Pakken er naturligvis oversat til dansk. Prisen kendes end-
nu ikke, men den forventes at ligge 
på mellem 9-1200 kr., og er dermed 
væsentlig billigere konkurrenternes 
produkter.  
 
Lotus er klar i løbet af sommeren 
med Millenium Suite, som kom-
mer til at koste 4131 kr. Det som jeg 
umiddelbart lagde mærke til ved den, 
var at dets ikoner ikke følger den 
gængse Windows standard.  
 
MS Office2000 er også på vej. Den 
store overraskelse er her, at Photo-
draw og Frontpage er kommet med i 
pakken. Den skulle først komme på 
det danske marked i løbet af efter-
året, og prisen vil ligge i omegen af 
5000 kr.  

Ny virus smadrer din computer.  
Det meste af sommeren har ExplorerZip hærget Internettet 
og flere store internationale virksomheder. Den har ødelagt 
utallige mængder data og og mange har været uden elektro-
nisk kommunikation i timevis. Det gælder eksempelvis Micro-
soft, AT&T, Intel, Boeing, og Ericsson. I Danmark er det ik-
ke gået helt så galt - måske fordi teksten er på engelsk. Explo-
rerZip er uhyre smitsom, og smitter ved hjælp af MS Out-
look. Den sender nemlig sig selv videre til de første 50 perso-
ner i ens adressekartotek. ExplorerZip består af en e-mail, 
som indeholder teksten:  
 
»Hi! I received your email and I shall send you a reply ASAP. 
Till then, take a look at the attached zipped docs. Bye.«  
 
Åbner man denne fil, slettes samtlige Word og Excel-
dokumenter samt dokumenter med endelsen .ptt, .c, .cpp, .h 
og .asm. 
 
Normal forsigtighed, når det gælder om at undgå at få en vi-
rus ind på sin computer er i nogen grad sat ud af kraft med 
denne virus. Eftersom den videresender sig selv ved at benyt-
te en brugers Outlook-adressekartotek, kan den sagtens gem-
me sig i en e-mail fra ens gode venner eller kollegaer. Selv om 
samtlige producenter af antivirus programmer allerede har en 
kur mod ExplorerZip, bekymrer det flere eksperter, at nye vi-
rustyper bliver mere og mere snedige.  

Der er i den forløbne tid kommet hele tre 
gratis internetudbydere på gaden. Mo-
bilx, Telia og Tele Danmark tilbyder nu 
gratis internet. Du skal altså kun betale 
normal telefontakst. Dog kan du ikke få en 
hjemmeside hos Molilex og Telia uden at 
betale.  
    
Angående internet er det forsat ikke blevet 
godkendt i Danmark at bruge strømkab-
ler til dataoverførsel. Det har været god-
kendt i Sverige i næsten et år. TeleDK reg-
ner først med at kunne tilbyde den ny 
overførsel engang i oktober eller novem-
ber. Det betyder op mod 16Mb i sekundet. 
Det skal nok ændre nettet. 
 
Quantum er klar med endnu større hard-
disk. 13Gb for sølle 2000 kr (IDE) eller 
18Gb for knap 8000. Den største er på 
36.4Gb, men koster så også næsten 15000 
kr.  
 
Der sælges nu for flere kroner computer-
spil (konsolspil medregnet) end der sælges 
videofilm. Der blev solgt for 700 millioner 
kroner spil i 1998, mens der blev solgt for 
420 millioner kroner videofilm. Alene PC-
andelen løber op i 280 millioner.  
 
Mens PC-verden er ved at gå til i bekym-
ring over det forstående årtusindskifte, så 
tager Amiga International det ganske ro-
ligt. Hvis du har AmigaOS2.x eller bedre 
skal du måske ind og stille uret dagen efter, 
så fald skal klokken hedde 01-01-00. Der 
ligger et patch på Amigas hjemmeside, 
som ordner dette. Men har du OS1.x vil 
tiden stoppe, og klokken vil først gå i gang 
igen i år 2079.  
 
Maxtor kommer med endnu større hard-
disk, nu kan man bla. finde en 26 Gb hard-
disk til under 5.000 kroner, det er under 20 
øre pr. megabyte. Hvis man har brug for 
knap så meget kan man også finde hard-
disk på 6 Gb til omkring 1500 kroner.  
 
1 Giga hetz Intel Pentium III hedder 
Intels næste generation af verdens mest 
populære processor. En  Gigahertz svarer 
til at den udfører 1 milliard opgaver i se-
kundet. Der vil dog gå lidt tid før den er 
klar til produktion, primært har man store 
problemer med at holde den bare nogen-
lunde nedkølet under processen.  
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EA sports kan ikke betegnes som 
nybegyndere indenfor golfspil.  
Kendere af genren vil huske PGA 
tour serien og stilen er stort set 
den samme i Tiger Woods 99.  
 
Tiger Woods byder på 9 forskelli-
ge typer golfspil: det sædvanlige 
slagspil og hulspil. Der er skinga-
mes, der er et rent pengespil, og 
så er der shoot-out, hvilket er hul-
spil efter knock out princippet, 
altså kun de bedste går videre til 
næste hul indtil der kun er en spil-
ler tilbage. Derudover er der tur-
neringspil og så er der såmænd 
også practice på en træningsbane.  
 
Med Tiger Woods 99 følger kun 
tre turneringsbaner, og det er alt 
for lidt, ja næsten nærigt. Der er 
ingen rangliste eller turnering i 
turneringerne. Det begrænser ab-
solut spillets holdbarhed.  
 
Et af Tiger Woods 99 stærkeste 
kort er 3D føringen. Det giver en 
utroligt flot effekt, når bolden 
flyver afsted og det ser ud som 
om kameraet sidder oven på bol-
den.  
 
 

18 huller på en halv time 
Grafikken er utrolig flot. Sam-
menligner man billeder af de au-
tentiske baner med screenshots 
fra spillet er det svært at se for-
skel. De animerede golfspillere er 
lavet utroligt godt og specielt Ti-
gers bevægelser er, som at se ham 
på fjernsynet. Lydsiden er god, og 
kommentatorlyden er i top.  
 
En fordel ved dette spil er, at en 
runde kun tager ca. 30 minutter. 

Endnu en god feature er Tiger 
tips, hvor Tiger giver dig tips og 
tricks til, hvordan man udfører et 
bestemt golfslag, så man kan 
overføre Tigers genialiteter til sit 
eget spil på den lokale golfbane.  
 
Som du nok har gættet er spillet 
understøttet af 3Dfx, der ikke ba-
re giver spillet en flot og lækker 
grafik, men også en hurtig grafik.  
 

Tiger Woods 99 (PC) 
EA Games 
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Vulcan annoncerede tidligere i år 
at de stopper med at udgive spil 
til Amiga og i stedet vil fokusere 
på PC. De har ikke angivet be-
grundelsen, men mon ikke det 
helt simpelt handler om at     
Amiga-markedet skrumper og at 
2 år efter overtagelsen af Ga-
teway2000  er der intet, der tyder 
på det vil vokse.  
 
Dette er dermed den sidste titel vi 
kommer til at se fra Vulcan Soft-
ware (til Amiga).  
 
Ti titler  
De har valgt at deres ti titler på en 
cd. Selvom det er ti styks, så kan 
prisen på 599,- dog måske virke 
lidt skræmmende.   

VULCANOLOGY  
The Mini Series Compilation (Amiga) 

Vulcan Software 

Vahalla & The Lord of Infinity  
Dette var det første taleadventure til Amiga. Du 
spiller prinsen af Valhalla, som skal kræve sin fød-
selsret. Du skal igennem 4 levels, og løse cirka 100 
gåder. Du ser hele spillet ovenfra og talen består af 
små korte dialoger. Det fungerer ganske nydeligt og 
de fleste anmeldere var meget begejstret for det. Jeg 
er dog ikke en af dem.  

Valhalla II - Before The War er efterfølgeren og 
det er stort set det samme spil med nye gåder.  
 
Valhalla III - Fortress Of Eve 
Der er budget skrevet hen over denne 3. del af Val-
halla (billede). Grafikken har ændret sig fra 2D set 
ovenfra til 3D isotermisk vinkel, men udover det, er 
det samme spil igen.  

 
Stilbillederne er i øvrigt meget tæt 
på forgængeren. Man har faktisk 
brugt den samme baggrund på 
adskillige billeder, og så tilføjet en 
ny figur. Det er okay at spare, 
men alligevelé 
 
Historien er dog ganske udmær-
ket og Valhalla 3 er ikke et deci-
deret dårligt spil, det er bare set 
før og man føler egentlig mest af 
alt at Valhalla spillene bare er det 
samme spil med tre forskellige 
historier og det er helt tydeligt, 
når man sidder og spiller de tre 
spil lige i rap.  
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Jet Pilot 
er en flysimulator. Du kan se dit fly fra alle vinkler, der er masser af 
flybaser, som du kan lande og lette fra. Fjenderne er gode, og grafisk 
er spillet i top, hvis man har maskinen til det (helst 040 CPU).  
Der er endda radiokommunikation med ens base. Savner du en flysi-
mulator, så er Jet Pilot en af de bedre af slagsen.  

Hilsea Lido 
Du skal styre en strandpromena-
de. Det handler om at placere sin 
butik rigtigt, indkøbe varer, fast-
sætte priser og den slags.  
Sammenlignet med andre 
"simspiló, s¬ er Hilsea Lido h¬b-
løst og ikke værd at bruge tid på. 
Undgå det.  

BurnOut AGA 
Et bilspil. Du kæmper i en arena 
med din bil set ovenfra. Det gæl-
der om at skubbe de andre ud af 
ringen, og det er faktisk overra-
skende underholdende. Nydelig 
grafik og god lyd.  

Bograts AGA 
Du skal guide dit barn igennem 60 
levels og tilbage igen. Gåderne 
handler oftest om at trække i de 
rette håndtag for at komme til den 
næste bane. Handlingen er noget 
med at hente nogle magiske æg i et 
frygtede slot. Et glimrende og ud-
fordrende spil.  

Tiny Troops 
I denne Cannon Fodder klon styrer du en lille bitte race af rumvæ-
sener, som har besluttet sig til at udkæmpe deres krig på Jorden.  
De er på størrelse med insekter, så ingen på bemærker dem. Du kan 
styre op til 20 folk, kampvogne samt masser af andet isenkram.  
TT er generelt et underholdende spil.  

Time Keepers I og II 
Man kan vel kalde det en lun-
ken version af Lemmings. 
Guide dine væsener igennem 60 
levels i fire verdner. Det er må-
ske at stramme den at kalde 
TKII for en toer. Det er bare 
en leveldisk med 60 nye levels 
og fire nye verdner.  
Det er ikke sådan rigtig godt.  

En rodebunke 
Når man spiller de tre Valhallaspil 
lige efter hinanden er det tydeligt at 
der reelt ikke er tale om tre spil, 
men bare et spil med flere udvidel-
sespakker. Time Keepers er det 
samme og det er ikke specielt godt.  
Jet Pilot vil kun de færreste kunne 
spille, men kan man det, så er det 
absolut det bedste i pakken. Tiny 
Troops og Burnout trækker også 
pakken opad.  
 
Alt i alt er det en rodet landhandel, 
der byder på 3 rigtig gode titler.  
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Til forskel fra de to første spil, 
Sim City og Sim City 2000, kan 
man nu vælge mellem tre forskel-
lige niveauer af, hvor tæt bebyg-
get et område må blive. Det gør 
at byen ser meget mere naturlig 
ud. Du skal ligesom tidligere også 
sørge for at alle indbyggerne får 
både strøm og vand. Den proces 
er lettet noget i SC3000. I stedet 
for at du skal sørge for at hvert 
eneste lille kvarter får strøm, skal 
du nu sørge for at der er strøm til 
det første kvarter, så forbindes 
resten af dine kvarterer, hvis de 
ikke ligger mere end tre felter væk 
fra et kvarter, der har strøm.  
 
Det er også blevet lettere at lede 
vand ud til dine indbyggere. Nu 
skal man nemlig bare sørge for, at 
der ligger en vandledning inden-
for syv felter af dine indbyggere.  
Som noget nyt skal du også sørge 
for at komme af med indbygger-

nes skrald, i starten er der kun 
mulighed for en losseplads, men 
enere får du forbrændingsanstal-
ter og mere avancerede former 
for affaldshåndteringsformer.  
Endnu en god fornyelse er, at du 
kan handle strøm, vand og affald 
med dine naboer, så hvis du ikke 
har strøm nok og du har forbun-

det din by til én af dine naboer 
med højspændingsledninger tilby-
der de dig, at du kan købe strøm 
af dem og du kan også sælge til 
dem og dermed få dit budget til at 
løbe rundt.  
      
Alle "pop-up aviserne" fra Sim 
City 2000 er nu afløst af en lille 

SimCity 3000 
Maxis 

I Sim City er der hverken krig, vold, blod eller 
nogen form for fjender, du skal bare bygge din 
by og sørge for alle er glade.  
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"news-ticker" i bunden af skær-
men hvor nyhederne kommer 
rullende, hvis du ser noget vigtigt 
trykker du på overskriften og så 
ryger du lige til problemet, eller 
hvad det nu er. 
Skal man kritisere Maxis, så er 
det, at man stadigvæk ikke har 
lavet en "renovér-" eller "forny-" 
knap på dine bygninger.  
 
At et kraftværk kun kan holde i fx 
88 år, er naturligt nok, men at 
man skal rive hele kraftværket 

ned, så dine indbyggere er uden 
strøm i flere dage før man får 
bygget et nyt er jo helt tosset. 
Men gameplayet er forbedret 
markant og det kan ikke over-
skygges af lidt mindre fejl og 
mangler. 
 
Grafikken er rigtigt flot. I stedet 
for sorte klatter, er det nu rent 
faktisk biler af forskellige typer og 
mærker, der kører rundt på dine 
veje. Der er mange flere bygnin-
ger, og man kan rent faktisk se på 

et område hvor høje grundpriser-
ne er. Der er gamle, små og ud-
slidte huse i de fattige kvarterer 
nær industriområdet, mens der er 
grønne områder med store og 
fashionable villaer i de rigere om-
råder. Du kan også zoome helt 
ned i gadeplan og se dine fodgæn-
gere. 
 
Byen ser simpelthen både reali-
stisk og livlig ud og alt i alt er det 
et meget underholdende spil.  

Snydekoder 
For at bruge snydekoderne skal du tryk-
ke p¬ CTRL+SHIFT+ALT+C p¬ sam-
me tid. Dette vil frembringe et vindue. 
  
i am weak 
Din by vokser i lyntempo. 
 
zyxwvu 
(Du skal afsl¬ hans tilbud) 
 
garbage in, garbage out 
Adgang til alle affaldsbygninger 

 
power to the masses 
Adgang til alle strßmforsyningsenheder. 
 
water in the desert 
Som skrevet. 
 
Salt on / Salt off 
Ferskvand bliver til saltvand og om-
vendt.  
 
Terrain one up 
TerrÞnet hÞves.  

SimCity benytter DRM beskyt-
telse, som giver problemer for 
brugere af Windows 10, så du 
skal bruge en no-cd patch, hvil-
ket er lovligt, så længe du ejer 
originalen.  
 
SimCity 2000, 3000 og 4000 
kan også købes på GOG.com 
og koster fra 35-110 kroner.  
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Star Wars Episode I har 
været fremme herhjem-
me i et stykke tid og re-
aktionerne er blandet, 
men mon ikke vi alle kan 
være enige om at scenen 
med racerløbet er frem-
ragende. Bare man selv 
kunne deltage - og det 
kan du.  
 
Man kan styre Anekin 
eller man kan selv lave 
en figur. Derefter skal 
man vælge imellem for-
skellige pod-racers, men 
når man er i spillet synes 
der ikke at være nogen 
forskel dog. Derefter 
handler det kort og godt 
om at vinde syv løb og 
dermed turneringen.  
 

Multiplayerdelen hedder 
LAN og ingen internet, 
så det er ikke godt nok, 
men spillet er nok heller 
ikke egnet til det, for det 
går så hurtigt at der ikke 
er tale om decideret du-
eller, men mere bare 
overhalinger.  
 
Både grafik og lyd er  
fremragende.  
 
Desværre genkendte 
spillet ikke min joypad 
og det er ikke særlig 
godt, så jeg måtte styre 
med tasterne. Det tog 
absolut en hel del af for-
nøjelsen væk. Der står 
ellers at det skulle under-
støtte både Force Feed-
back og analog joysticks.  

Spillet findes også til 
Nintendo64 og Dream-
cast, men der er det ikke 
helt så kønt, men fortsat 
rasende hurtigt.   
 
Der er kun syv baner og 
det er ikke svært, så du 
skal ikke regne med at 
det holder så lang tid.  

Når det er sagt så er det 
et ganske udmærket ra-
cerspil, men i forhold til 
de andre på markedet, så 
er der intet, udover nav-
net Star Wars, der vil få 
dig til at sige wow.  

Star Wars Episode 1 : Racer 
Lucas Arts Entertaiment   

Spillet er et taxi-arcade-
racerspil, der foregår i et 
meget højt tempo! Man 
skal i alt sin enkelhed 
køre rundt og samle 
kunder op som skal kø-
res til deres destination. 
Jo vildere du kører, jo 
flere penge, men kom-
mer du for sent, så 
smutter kunden uden at 

betale. Ved siden af ho-
vedspillet, er der nogle 
ret ligegyldige minispil, 
hvor du skal udføre 
tricks, stunts og kunde-
leveringer på tid.  
 
De er vist mest lavet 
som high-score-spil, 
hvor de bedste scores 
gemmes, og det virker 

mest af alt påklisteret for 
at give lidt ekstra.  
 
Et bedre pc spil?                               
Generelt er Crazy Taxi 
et vældig sjovt spil. Der 
er kun to baner; original 
og arkade-banen. Begge 
er meget store, med et 
forvirrende vejnet, der 
tager lang tid at lære. 
 
Byerne er meget detalje-
ret og de forskellige 
mennesker du samler op 
er meget forskellige. I 
forhold til konsolversio-
nerne er der ikke den 
store forskel ved PC 
versionen. Der er lidt 
flere ture og grafikken er  
bedre, for man kan godt 

se at PS1 og Nintendo64 
er forældet hardware. 
Dreamcast udgaven er 
dog rigtig flot.  
 
Fartfornemmelsen er 
rigtigt god sammen med 
en god lyd får man vir-
kelig en god oplevelse, 
der dog hurtigt er over-
stået.  
 
Crazy Taxi kan købes på 
Steam, hvor spillet blev 
genudgivet i 2011.  

Crazy Taxi 
Sega   
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Olo Fight kommer på 10 disks 
eller 1 cd. Manualen er super-
flot og der er klistermærker 
med i pakningen.  
 
Installationen forløb uden pro-
blemer og efter en flot intro er 
vi klar.  
 
Desværre har man ikke haft sam-
me opmærksomhed på selve spil-
let. Der er 10 modstandere med 
fire sværhedsgrader.  
 
Men der er kun fire forskellige 
slag og efterhånden som man vin-
der kampe får man adgang til fle-
re, og ens energi bliver også høje-
re.  
 
God oplevelse 
Grafikken i spillet er egentlig gan-

ske god, AGA og den er hurtig. 
Karaktererne er 3D renderet, bag-
grunden følger fint med, og snart 
sagt alle tricks er brugt for at ska-
be dybde i spillet. Musik og lydef-
fekter er ligeledes gode.  
 
Der er helt klart lagt meget energi 
i hele projektet, der flere steder 
minder om Mortal Kombat, bl.a. 
med en story mode og overlevel-
sesmode.  
 
Desværre er styringen håbløs og 
dermed falder hele spillet igen-
nem. Det var det samme med Ri-
se Of the Robots, fremragende 
grafik og lyd, men dårligt game-
play. Hvor er det øv. Heller ikke 
denne gang kom der et ordentligt 
kampspil til Amiga.  
 

OloFight ð Amiga 
The Real Ologram 

Apydia - C64  
Jeg håber virkelig det var et PD spil, som de forskel-
lige C64 hjemmesider fejlagtigt har noteret som et 
kommercielt spil. Kollisonsdetektoren er elendig. 
Du skal skyde de blå sten og undgå de andre. At du 
undgår dem betyder dog ikke at du ikke dør, så du 
skal sørge for at være langt fra dem. Du får 10 point 
for at skyde stenene og max score er 999999. Der er 
ingen musik, kun et par primitive lydeffekter.  

Cross Town/Giften  
Jeg har aldrig fundet dette spil, men støder du på 
det, er det måske værd at se nærmere på. Det er no-
get så sjældent som et dansk adventure med danske 
stemmer af bl.a. Jens Okking.  
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AvP spillede kom første gang i 
1994, men dengang kom det kun 
til Atari Jaguar selvom det var an-
nonceret til PC. Der er ikke kom-
met en egentlig forklaring, men  
ifølge rygterne blev spillet flere 
gange overhalet af bedre grafik og 
man var derfor nødt til at forbed-
re grafikken gentagende gange.   
 
Men til selve spillet, der består af 
to cdõer, den ene er spillet og den 
anden er en musikcd. Det er god 

musik, men skulle jeg ligefrem 
sidde og høre det som musik? 
Næppe.  
 
I AvP kan du styre en marine 
(soldat), en predator eller en alien 
rundt i meget atmosfæriske miljø-
er.  
Marinens mission er at slippe ud, 
predatorens er at finde en anden 
tilfangetaget predator og alien skal 
beskytte sin óhiveó. S¬ det fßles 
lidt som tre forskellige spil i et.  

Marinen har masser af våben og 
sin uundværlige motion-tracker. 
Aliens kan komme imod dig på de 
mest ubelejlige tidspunkter fra de 
mest ubehagelige steder, under-
vejs får man vejledning over radi-
oen, der fortæller, hvad man skal 
gøre. Det fungerer rigtig godt.  
 
Predatoren har naturligvis også 
masser af våben og man kan cloa-
ke, dvs. blive næsten usynlig for at 
gemme sig fra de marines, der er i 

Alien Vs. Predator (PC) 
Fox Interactive 

Alien vs Predator er et spil, der har været undervejs 
et par år efterhånden. Det er baseret på en Dark 
Horse tegneserie, der sætter de to rumvæsener   
sammen i menneskenes verden. 
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spillet. Den taktik er dog ikke 
ufejlbarlig. Man har tre synsmulig-
heder udover sit normale, varme 
(til at se mennesker), electric (til at 
se våben og andre predators), 
electromagnetic (til at se Aliens). 
Man kan også tage trofæer fra de 
døde.  
 
Alien har tre våben. Claws, Tail 
og Jaw. Tailõen sßger selv imod 
m¬let og Jawõen kan man bruge 
imod menneskernes hoved. Alien 
har du to visionmodes; hunt og 
navigate. Navigate bruger man i 
mørke, og det giver det hele et 
sort/hvidt skær, som gør det let-
tere at styre, men prisen er dårli-
gere dybdesyn. Hunt er afhængig 
af lys, men den fremhæver til gen-
gæld både mennesker og Preda-
tors med et blåligt skær. 
 
Snyd og ingen save  
I demoen var der snydekoder, 
men af en eller anden grund er de 
fjernet. Man skulle vel ellers synes 
det er legitimt at bruge dem i 
singleplayer. Det er specielt irrite-
rende fordi der ikke er mulighed 
for save overhovedet. Det er bare 
ikke godt nok.  
 
Multiplayer fik jeg ikke spillet me-
get i 1999 da jeg ikke havde Inter-
net derhjemme og kun i den fri-
tidsklub, hvor jeg var ansat. I dag 
er der næppe nogle online, så lad 
mig hurtigt springe videre.  
 
Konklusion 
Alt i alt er AvP et ganske fint spil, 
der har sine gode sider og mang-
ler. Spillets AI er ikke ligefrem 
voldsomt god, heller ikke for sin 
tid, men heller ikke så dårlig at  
det er et problem.  
 
På plus siden er det tre spil i et, 
fordi der er det kræver vidt for-
skellig taktik at spille de forskelli-
ge karakterer.  

Der kom ikke mange spil til 
Atari Jaguar, men AvP gjorde 
og var absolut et gennemført 
godt produkt, der ikke fik den 
anerkendelse den skulle have 
haft, specielt set i lyset af at 
det kom i 1994.  
 
Der var en fremragende atmos
-fære og spillet markedsførte 
Atari Jaguar som spillekonsol 
og havde konsollen haft 10 af 
den slags kvalitetsspil var det 
måske gået anderledes for den.  
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Krig, sult og sygdom ødelægger 
endelig Jorden og i et desperat 
forsøg på at redde menneskehe-
den rejser man mod Alpha Cen-
tauri, der er den nærmeste stjerne. 
Her ligger Chiron, som kan terra-
formes til at blive en ny Jorden.  
 
Ideen er ret simpel, rumskibet 
Unity huser mennesker nok til at 
starte forfra, når kloden så er lidt 
mere beboelig kommer der flere 
mennesker.  
 
Alle ved hvor svært og farligt en 
rumrejse er, ja selv en rejse til må-
nen er yderst risikabel. Rejsen til 
Alpha Centauri går da heller ikke 
helt glat. Da en reaktor bryder 
ned forsvinder også kommunika-

tionen med  Jorden. Her kommer 
det første problem, nemlig en 
magtkamp om hvem der styrer 
missionen.  Skibet splittes op i syv 
fraktioner, der hver har sin ideo-
logi.  
 
Helt galt går det, da rumskibet 
forulykker  lige da det går i omløb 
omkring Chiron, og de syv frakti-
oner forlader skibet i hver sin 
nødkapsel.  
 
Her starter spillet. De syv ledere 
er landet og hver har en pæn lille 
skare med sig. Kort sagt handler 
det om at samle menneskeheden. 
Hvilket bestemt ikke gøres helt 
fredeligt.  
 

De syv ledere 
The Gaians er naturelskere, og 
en flok økoflippere. The Hive er 
militante og en flok kontrolfreaks. 
The University er videnskabsfolk 
og savner enhver form for etik. 
The Morganites er kapitalister 
og så excentriske at det gør helt 
ondt. The Spartans elsker våben 
og er dybt paranoide. The Belie-
vers er religiøse fundamentalister 
og dermed ude af stand til at lytte 
til fornuft. The Peacekeepers 
bygger på FN's principper, altså et 
ufattelig bureaukrati.  
 
De syv ledere er alle fanatikere. 
Fælles for de syv ledere er, at de 
hver især har fordele og ulemper. 
Det rigtig interessante er, at du 

Alpha Centauri 
Activision 

Man ser det hele ovenfra i 3D og man har rigtig 
godt overblik, man skal naturligvis vænne sig til 
ens enheder. Der er video og lyd af meget høj kva-
litet. AC vil aldrig være et rigtig flot spil, men det 
betyder ikke så meget.  
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kan gå ind og ændre deres livsstil, 
så den passer med dine tanker om 
den perfekte Jorden. Nogle ting 
vil give fordele, andre ulemper.  
 
Civilization i rummet 
Hvor man i Civilization spillene 
starter i år -4000 så starter man i 
AC i år 2100. Det betyder at ud-
viklerne har prøvet at se frem i 
tiden, og det gør det hele lidt dif-
fust. De mange nye teknologier er 
svære at forholde sig til. De er 
egentlig vældig godt beskrevet, 
men det er kolossalt arbejde at 
sætte sig ind i dem. Der medføl-
ger en 200+ siders manual og øn-
sker man at vinde er det nødven-
digt med et decideret studiearbej-
de. I Civilization er det mere 
overskueligt, da vi alle fx ved det 
er vigtigt at opfinde hjulet, at skri-
ve osv.  
 
Men AC imponerer virkelig ved at 
man kan skabe og designe sine 
egne enheder og ikke er bundet til 
det som programmøren udtænkte.  
 
Små mirakler 
Det vigtigste er gameplay. Man 
har superkontrol over sine enhe-
der. En del af ens kontrol går på 
ógo toó-kommandoen. Når man 
vælger denne, så vises der, hvilken 
vej enheden går, og det har be-
stemt betydning. Man kan så nå at 
vælge den rette vej (=den korte-
ste) til ens enhed, men det er 

computeren efterhånden blevet 
skrap til. Man kan også sættes en-
hederne til at passe sig selv. En 
anden ting er at man nu kan over-
drage meget af kontrollen til den 
lokale borgmester, men lige så 
vigtigt, så kan man nydefinere 
meget klart, hvad han skal gøre og 
ikke gøre. Ens borgmester kan 
også sørge for at klare oprør og 
den slags, så den mere irriterende 
del af Civ2 er forsvundet.  
 
Diplomati er måske en af de stør-
ste landvindinger i AC i forhold 
til Civ2. Der er mange flere mu-
ligheder og her har man opdaget 
at telefonen eksisterer, og gudske-
lov for det. Man kan lave pagter, 
udveksle viden og den slags.  
 
Som noget helt nyt kan man over-
give sig, hvis slaget er tabt, lige-
som ens modstander kan gøre det 
(og fortsat blive i spillet). Man 
kan altså tabe militært, blive i spil-
let og alligevel ende med at vinde 
det gennem diplomati eller ved at 
gøre oprør senere, hvis ens besæt-
ter mister pusten.  
 
Udryddelse 
Barbarerne er udskiftet med nogle 
lokale livsformer, som er meget 
fjendtlige. Det er der egentlig ikke 
noget at sige til. Vi kommer ned 
på deres planet og begynder at 
terraforme den, så de ikke kan 
leve der. Jo mere du ændrer, jo 

mere aggressive bliver de. Set i 
det store billede er de reelt ingen 
større trussel, men irriterende er 
de da.  
 
Kedsomhed  
I AC kan man opleve, at man re-
elt har vundet, men at man kun 
har erobret 20% af planeten, og 
resten af tiden kan så gå med at 
udrydde de andre. Det handler 
selvfølgelig om at magtbalancen 
tipper på et tidspunkt, så du enten 
ved du har tabt eller vundet og så 
forsvinder spændingen jo lidt.  
 
Mené 
For mig personligt rummer AC 
en af de allerstørste sejre jeg no-
gensinde har haft i computerspil. 
Jeg lå i ugevis (realtime) i skytte-
gravskrig og da jeg brød igennem 
kollapsede hele deres forsvar og 
det endte med hun overgav sig og 
blev et selvstændigt område i mit 
land. Derfra gik der endnu flere 
uger før spillet var færdigspillet og 
jeg tror kun det var de sidste 2-3 
dage, det blev uden spænding.  
 
Det kan også ende med at ¾ af 
planetrådet stemmer på dig som 
planet leder og det gør at du kan 
vinde spillet uden at knuse mod-
standerne helt og holdent. AC 
kræver meget og har en ret stejl 
indlæringskurve, men kommer du 
forbi den, så er det absolut din tid 
værd.  
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FIFA '99 er større. Nu kommer 
spillet med 220 klubhold fra 12 
forskellige ligaer og en samling af 
europæiske hold (bl.a. Brøndby 
og FCK), 42 landshold og 20 for-
skellige stadions. Du kan deltage i 
Champions League, UEFA Cup 
og et par andre eller du kan lave 
din egen turnering.  
 
Hvis du ikke er tilfreds med de 
hold eller spillere der er, kan du 
selv ændre navne og skills på 
dem.  
 
Styringen af spillerne er der hel-
digvis ikke ændret på fra de to 
sidste spil. Knapperne sidder sta-
digt hvor de skal.  
 
FIFA '99 bygger på samme grafik
-motor som FIFA: Road to 
World Cup '98, World Cup '98 og 
FIFA '99, men når man kommer 
nærmere ind i spillene kan man 
godt mærke at FIFA 99 er et me-
re finpudset spil.  
 
Der var en del irriterende pauser i 
WC 98, som nu  er fjernet, og ser 
man efter er animationen af spil-
lerne blevet bedre. Når der for 
eksempel kommer en høj bold 
ind i forsvaret, kan man se at spil-
lerne kigger op i luften. I det hele 
taget drejer spillerne hovedet me-
re og ser efter bolden. Domme-
ren virker meget bestemt når han 
dømmer frispark eller giver kort 
og målmanden springer efter bol-
den, når han en sjælden gang ta-
ber den efter et højt indlæg.  
 
Lyden er suveræn. Gary Lineker, 
og Chris Waddle (m.fl.) er kom-
mentatorer og det virker fremra-
gende. Baggrundslyden er den 
samme som i de to foregående 
spil, og den skal der heller ikke 
pilles ved lige foreløbig.  

Kan man virkelig udgive det samme spil 
hvert år og bliver det virkelig blive bedre 
hele tiden?  

http://www.damat.dk


. .  21 

TV Danmarks udskældte 
serie med letpåklædte 
kvinder har gode seertal, 
og det har ført til en cd-
rom, så den succes kan 

malkes, og det skal jeg 
da love for den bliver. 
199 kr. af sin surt opspa-
ret lønkroner skal man 
smække på bordet.  
 
For de 199 får man bille-
der, filmklip, skrive-
bordstapet, et par spil og 
pauseskærme, så er det 
da betalt.  
 
For lidt af alt 
Baggrundsbillederne er 
der tre af, som i TRE 
(3). Det hele vises i en 
browser og det virker 
kun med Explorer.  
 

Der er mellem 4-6 bille-
der af de forskellige 
strippere og det er igen 
alt for lidt. Man kan så 
også læse lidt om hver 
enkelt model, bl.a. deres 
yndlingskæledyr og den 
slags ting.  
 
Memoryspillet er det 
sÞdvanlige ófind to kort 
der matcheró. Her har 
man brugt et program, 
som man rask væk bliver 
bedt om at købe, og der 
popper en skærm op ved 
hver eneste klik, der for-
tæller det.  
 

Opløsningen i videoklip-
pene er 200x300, også i 
1999 var det altså under 
niveau.  
 
Selv for et åbenlyst kom-
mercielt moneygrabbing 
produkt, så er det her 
latterligt.  

Stripper Kongens Piger (PC) 
Nordisk Film/ TV Danmark  

Da Titus Interactive havde frem-
stillet det meste af spillet Super-
man skulle DC Comics gennemse 
spillet og komme med deres kom-
mentarer, ændringsforslag og æn-
dringer de absolut krævede. Det 
havde man forventet var mere 
eller mindre en formssag, men 
DC vendte tilbage og krævede 
massive ændringer, fx måtte Su-
perman ikke slå på folk i den rig-
tige verden.  
 
Det hele skulle derfor skrives om, 
og man endte med at smide ham 
ind i en virtuel verden. Det endte 
med den katastrofe af et spil som 
de fleste nok har hørt om, men 
ikke spillet, da det kun udkom til 
Nintendo64.  
 
Superman er smækfyldt med fejl, 
bare se de to små billeder, nogle 
gange falder man igennem gulvet, 

andre gange skal man bruge et 
par minutter på at gå op af trap-
per. Kameraet hopper rundt og 
det gør et forvirrende spil endnu 
mere forvirrende.  
 
Hver anden bane er en flyve igen-
nem ringe bane, som ikke giver 
nogen mening og det er absolut 
ikke ikke underholdende. Hvis 
man skal finde noget positivt at 
sige om Superman, så er det at 
hans kappe bevæger sig realistisk 

og lyden er heller ikke direkte 
dårlig.  
 
Til trods for spillets dårlige kvali-
tet, så solgte det faktisk helt godt, 
men der kom ikke den planlagte 
toer. Titus gik videre til at lave 
endnu flere elendige spil, så selv-
om de gav DC skylden, så er man 
fristet til at tro, det ikke var hele 
forklaringen.  

Superman (Nintendo 64) 
Titus Interactive 
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Testdrive 6 er et oldschool racing 
spil, hvor du først vælger en bil, 
derefter laver du et væddemål om 
dit løb og hvis du vinder det, så 
kan du købe en ny bil. Der er et 
rimeligt antal baner og det veksler 
mellem byer som Paris, New 
York, Cairo og landlige områder 
som Irland.  
 
Banerne er okay, det samme er 
bilerne og computerens AI er og-
så ganske udmærket.  

Test Drive 6 fik blandede anmel-
delser, men mest negative og spe-
cielt PC versionen fik hug med på 
vejen, men alt i alt er alting ved 

Test Drive 6 rimeligt fornuftigt 
eller middelmådigt. Det er ikke 
dårligt, men det er bare heller ikke 
rigtigt sjovt.  

Testdrive 6 
Infograms 

I denne direkte fortsættelse 
af etteren kæmper Turok vi-
dere mod øglerne, der forsø-
ger at overtage verden. Gra-
fikken er fantastisk og det 
samme er lyden. Compute-
rens AI er ligeledes noget 
man bider mærke i. De søger 
dækning, de gemmer sig for 
senere at angribe osv.  
 
T2 kom først til Nintendo 64 
i 1998 lige op til jul og blev 
øjeblikkeligt en gigantisk suc-
ces. Først året efter kom 
Windows versionen og den 
synes at være noget neddros-
let, i hvert fald er grafikken 
slet ikke ligeså god. Men 
hvor N64 version kunne be-
gynde at hakke, når der var 
alt for mange fjender, eksplo-

sioner og den slags, så ople-
vede jeg ikke det på PC - 
men det kan ligeså vel være 
pga. min kraftige pc.  
 
Den gode nyhed er Turok 2 
er blevet remastered. T2 så 
fremragende ud for sin tid, 
men tyve år er lang tid for et 
3D spil. Det største problem 
er dog at T2 ikke har fri mus, 
så styring er noget underlig 
efter dagens standard.  
 
Måske er det fikset i den re-
mastered version, for jeg har 
prøvet den gamle.  
 
T2 originalen var bedst til 
N64 og det er der, jeg spiller 
det indtil videre.  

Turok 2: Seeds of  Evil 
Acclaim  
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Når man er forelsket i R-
Rype og toeren aldrig 
kom, så kan man da selv 
lave det. Desværre er det 
ikke gået særlig godt, pri-
mært fordi man skyder i 
små korte bursts, som gør 
det svært at ramme noget 
som helst. Samtidig er der 
for meget at støde ind i 
rundt omkring. Loading 
skærmen er flot, og lyden 

er også ganske god, men 
gameplayet halter.  
 
Det virker mest af alt til at 
Crush er et ufærdigt spil, 
hvilket også meget vel kan 
være tilfældet, fx skyder 
bosserne ikke.  
 
Crush er såmænd ikke det 
værste skydespil, men det 
er heller ikke særlig godt.  

Du spiller detektiv Hammer, der 
skal opklare et mord. For at gøre 
det skal du gå rundt og interviewe 
folk og undervejs er folk meget 
fjendtlige og skyder løs på dig. 
Heldigvis kan du købe større vå-
ben og så går det lidt nemmere.  
 
For at skabe mere dybde i spillet 
går man ikke kun mod højre, men 
også mod venstre og man kan 
skifte plan ved at tage en af veje-
ne. Det fungerer fint, fordi byen 
ikke er så stor. Desværre kan du 
ikke altid samle credits op og der-

med heller ikke købe nye våben. 
Det er en dum bug. Fjenderne er 
lidt smådumme, men det er til at 
leve med. Mere træls er det, at 
man ofte falder igennem trapper-
ne, så man kan bruge lang tid på 

at gå på dem. Grafik og animatio-
nerne er ret gode og det samme 
kan siges om lyden. Men game-
playet er bare ikke alt for fængs-
lende og du spiller næppe Metal 
Warrior ret lang tid.  

Metal Warrior - C64 
Covert Bitops 

Crush - C64 
Smash Design 

Theme Park World 
Bullfrog 

Byg en forlystelsespark og sørg for at tjen penge. 
Igen et af de spil, hvor jeg bagefter tænker, hvorfor 
fik jeg aldrig spillet det spil? Det fik rigtig gode an-

meldelser og er nok et 
kig værd, hvis du falder 
over det.  
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DX-Ball 2 
Longbow Digital Art  

I 1996 kom DX Ball som en 
direkte fortsættelse af det 
fremragende Megaball fra 
1995. I 1999 kom version 2.  
 
Det er mere af det samme og 
det gør bestemt ikke noget. 
Der er nye bonusser, nye og 
ikke mindste nyere baner.  
 
Det er naturligvis den gamle 
traver igen. Du har et bat i 
bunden af skærmen og skal 
skyde alle murstenene ned. 
Det er lavet et utal af gange, 
men der er enorm forskel på 
kvaliteten af de forskellige 
spil. Jeg har aldrig været en af 
dem, der elskede Arkanoid/
Breakout og havde indtil Me-
gaball aldrig helt forstået 
hvorfor spilkonceptet var så 
fængslende.  
 
Nu hedder Megaball så DX 
Ball og jeg er splittet på om 
toeren er bedre end etteren. 
Det handler måske mest af alt 
om, hvilke baner man bedst 
lide. 
 
I forhold til Breakout kloner, 
så fås der ikke bedre på mar-
kedet - heller ikke i 2019 for 
resten.  
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En ukendt race har smadret alt på 
sin vej og racer mod Jorden, som 
du har mistet alt kommunikation 
med. Der er kun én vej. Du må 
tage dit rumskib og kæmpe dig 
igennem fronten og alarmere Jor-
dens forsvar.  
 
Du har kanon monteret foran og 
skærmen scroller konstant. Du 
skal enten skyde fjenderne eller 
undgå dem. Rammer du omgivel-
serne mister du et liv.  
 
Grafik og lyd kunne være bedre, 
men det er et ganske godt spil, 
der har sine momenter.  
Den lodrette scrolling fungerer 

fint og fjenderne bevæger sig fly-
dende. Gameplayet er helt fint. 
Det virker somom computeren 
simpelthen holder næste bølge 
angribere tilbage indtil du har ud-
ryddet den foregående, så på den 
måde bliver det ikke alt for svært.  
 
Min version var udstyret med trai-
ner, så mister man tålmodigheden 
kan gøre man det nemmere for 
sig selv med fx uendelig liv, bedre 
våben og eller simpelthen ingen 
kollisionsdetektion.  
 
Det skal måske nævnes at Cyber-
Wing rent faktisk udkom i 1999 
på bånd og kunne endda findes i 
nogle tyske og engelske butikker.  
 
Cyber Wing er bestemt et af de 
bedre shootõem up spil.  

Cyber Wing - C64 
Commodore Zone 
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Championship Manager 99/00 
Eidos Interactive 

Der er naturligvis alligevel sket 
nogle skridt fremad. Først og 
fremmest så er det hele blevet 
større, flere spillere (20.000 spille-
re) og ti nye ligaer.  
 
En af de charmerende ting ved 
CM er at man også kan styre de 
mindste hold. I England slutter 
man ved Conference liga, hvilket 
er den femte bedste liga, mens det 
i Danmark slutter ved 2. division.  
 
Jeg har ikke set alle ligaer, da det 
tager en frygtelig tid, når man skal 
starte et nyt spil, men ifølge ma-
nualen er der i hvert land tre ræk-
ker eller flere. Prisen for de udvi-
delser er til at få øje på. Spillet 
fylder over 700Mb(!), og det kan 
da godt være at spillet kan virke 
på en Pentium 133 med 16Mb 
ram, men så kan du altså også nå 
at lave kaffe mellem hver runde. 
Spillet er ulideligt på alt under 
300Mhz og 64Mb ram.  
 
Realisme 
Spillernes og mediernes realisme 
er de to punkter, der for alvor er 
blevet udviklet i denne udgivelse.  
 
Spillerne kan være primadonnaer 
og mediernes magt kan være utro-
lig betydningsfuld. Jo større klub, 
jo mere skal du tænke over dine 
ord. Denne gang bliver du faktisk 
spurgt af pressen om nogle for-
hold, men jo mindre dit hold er, 
jo mindre bliver du spurgt. Det er 
bare lidt synd, at man ikke har 
gennemført det helt. Man har 
nemlig kun valget mellem at svare 
positivt eller negativt.  

Hvis man forventer radikale ændringer i CM, så bliver 
man skuffet, for dette er egentlig bare en opdatering. 
CM 4 kan vi formentlig først forvente i 2001.  
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Du kan også bruge discipli-
nære midler til at afrette 
besværlige spillere, men pas 
på med det, for det kan 
vende sig imod dig som en 
boomerang.  
 
Hvis man tjener 800.000 kr. 
om ugen og er 30 år, så er 
man sandsynligvis mere 
uregerlig end en 18 årig, 
der er glad bare for at have 
en kontrakt.  
 
Det er faktisk ret vigtigt, at 
man finder de spillere, der 
ikke kun spiller for penge-
nes skyld. Man skal prøve 
at finde en balance mellem 
at have stjerner og så de 
andre. Der, hvor man skal 
passe på, er med sit holds 
humør, og her spiller det 
ovennævnte ind. Du skal jo 
have mindst 22-28 spillere i 
din trop, og det nytter gan-
ske enkelt ikke at have 28 
stjerner, der brokker sig 
hver gang de ikke er på ba-
nen.  
 
Her kan man bede sine 
hjælpere om deres mening 
om en spiller.  
 
Så vil man få en mening 
om hvorvidt ens spiller er 
noget værd eller ej. Det er 
specielt vigtigt, når vi taler 
om de spillere, som ikke er 
på førsteholdet eller en del 
af din rotation mellem 1-2 
holdet. Andetholdet er dog 
mere en plage end et gode, 
og jeg synes de taber mere 
end godt er, men det kan 
være, at det bare er min 
trup, der er for smal til også 
at rumme andetholdet.   
 
Når man skal finde nye 
spillere kan man naturligvis 
gennemtrævle de mindre 
ligaer og så kan man måske 
finde ganske gode spillere, 

men i nogle ligaer, bl.a. den 
engelske, kan det være sær-
deles svært for udenlandske 
spillere at få opholdstilla-
delse. Men man kan også 
bruge talentspejdere til at 
søge efter spillere, ligesom 
man kan bruge diverse sø-
gekriterier til at skære antal-
let af spillere ned, når man 
leder. Af en eller anden 
grund, så er skandinaviske 
spillere ekstraordinært ta-
lentfulde.  
 
En anden ny ting er, at 
man kan klage over en 
dommer eller bede om at få 
udsat en kamp, men det 
virker som regel ikke, men 
sådan er virkeligheden jo 
også.  
 
Multiplayer er såmænd lige-
så slemt, som det altid har 
været, langtrukken og vir-
kelig kun for fans, der har 
alt for meget tid tilovers og 
det er kun over LAN.  
 
Grafik og lyd er ligesom 
det skal være, funktionelt, 
men heller ikke mere. Til 
gengæld fungerer hele dets 
interface upåklageligt.  
 
Generelt kan jeg bare sige 
at CM3 99/00 er endnu en 
opdatering af et i forvejen 
genialt spil. Eneste minus 
må være, at hvis man aldrig 
har spillet managerspil, så 
har spillet en meget stejl 
indlæringskurve, men det er 
bestemt både tiden og be-
sværet værd at lære det at 
kende.  

Kampen i CM 99/00 afvikles med 
tekst og der er ingen grafik. Det 
fungerede dog utrolig godt, selvom 
det måske kan være svært at forstå 
specielt for det yngre publikum. Ens 
fantasi var på overarbejde, når man 
spillede CM.  
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De havde det klar alle-
rede i 1997, men af 
forskellige grund ud-
gav de det aldrig. I 
1999 opgav de for-
mentligt troen på en 
kommerciel Amiga 
forretning og har valgt 
at frigive det gratis.  
 
Det er et 2D skydespil, 
du har set det flere 
gange og det er gjort 
både bedre og langt 

dårligere. Starbirds 
tempo er roligt og bag-
grundsmusikken er 
blottet for tempo, det 
hele er ret kedeligt. 
Våbnene er smålunk-
ne, effekterne det sam-
me og alt i alt er Star-
birds mest af alt et 
ufærdigt spil men det 
er jo på sin vis godt at 
man frigiver det frem-
for at bare at slette det.  

Starbirds 
Titan Computing  

Jeg fik aldrig spillet Everquest, der ikke bare var et 
nydeligt rollespil, men det var det første Multiplayer 
rollespil (MMORPG) på nettet og i 1999 havde jeg 
kun en opkaldsforbindelse, så internetspil var helt 
udelukket. Over 100.000 købte spillet og betalte 
abonnement for det. Siden da er der kommet over 20 
udvidelsespakker og først her i 2019 er der begyndt at 
gå rygter om at man vil afslutte spillet - men mon 
dog.  
 
Hvis spillet lukker ned, så betyder det nok nærmere at 
man stopper med at udvikle det. Serverne skal nok 
holde sig online i mange år endnu. Der er ca. 200.000 
der spiller spillet i dag, hvilket har været nogenlunde 
konstant de sidste 5-6 år. Handlingen er i stil med det 
mere kendte World Of Warcraft.  

Everquest 
Daybreak Game Company  
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