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COMMODORE 64 
.ER K E DØD! 

ble den lille boksen som 
virkelig introduserte data-alde
ren hjemme hos nordmenn. 
Da den kom i 198XXX, var 

den et lite vidunder med <-enorm» da� 
ta-kraft og mange muligheter. Dels på
grunn av farge-mulighetene og en 
meget bra lyd, slo den straks gjenn
om. 

Noen år senere kom den skikkelige 
boomen, da C64 ble satt drastisk ned 
i pris, så å si over natten. Nordmenn 
gikk mann av huse for å «kjøpe data», 
uten egentlig å ha noen konkret ide 
om hva man skulle med vidunderet. 
De som er så gamle at de husker 
dette, trekker nok litt på smilebåndet 
i dag: 

Med datoren kunne man kjøre regn
skap. Med datoren kunne man holde 
orden i regnskapene, og ha full over
sikt over innholdet i kjøleskap og p0-
tetkjeller. Verden skulle med ett slag 
bli så mye enklere. 

Norsk Datormagazin har jobbet en 
stund med å kartlegge de norske BBS 
og user groups/Commodore-klubbene. 
Dermed har VI allerede en god del av 
dem registrert. 

Men vi har ikke alle. og slett ikke full
stendige opplysninger om de vi har. 

rDette gjelder: .. -.. -. -.... BB� ... 
Navn gruppe/BBS: 

I Adresse: .. 
Kontaktperson: 

Men så viste det seg at det ikke 
\ ble slik - i hvert fall ikke mange ste'der. Potetene i kjelleren kunne man 

telle enklere enn å bruke maskin, og 
innholdet i kjøleskapet hadde man 
som regel oversikt over ved å· åpne 
døren. 

Dette er kanskje litt overdrevet, men 
sikkert er det at mange hadde over
-drevne, og i hvert fall merkelige, fore
stillinger om hva herr C64 kunne av
stedkomme av tjenester. M ange ga 
opp sine gode forsetter, brukte den 
litt til spill, og lot deretter vidunderet 
støve ned i et kott. 

MEN HELDIGVIS ikke alle. For 
mens pappa gjerne ga opp å få bok
sen til å gjøre noe fornuftig, ble sønne
ne stadig mer interesserte i maskinen. 
Det var på denne tiden at en yngling 
kom med følgende forklaring til en 
forbløffet pappa: 

- Det er noen saker o� ting som 
man må være under 1 4  ar. for å for
stå, skjønner du. 
99 på grunn av alle disse unge o� 
hapefulle, ble C64 et begr�p. <�Sma 
snørrunger» gjorde saker med dato
ren som selv ikke konstruktørene had
de drømt om. Brukerne begynte å slå 
seg sammen i grupper, og ble enda 
bedre enn før. 

Dermed var det gjort: Commodore 

Derfor mener vi at det ikke blir helt riktig 
å gå ut med en liste i den forste norske 
utgaven, og venter til nummer ro eller tre 
er ute. Årsaken til dette er at vi vil gi alle 
litt tid på seg, og at vi her en relativt lang 
produksjonstid. 

. User group . Enkelt-person! 

Telefon: . . . . ' . . . .  Antall medlemmer .. 
Startet år: . . .... . .  . Dator(er) 

Aktiviteter/spesialiteter: . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 

Andre opplysninger: . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . 
L . . . .  ·_· · ,' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Adresse: Darresgt. 3, 0175 OSLO 1 
Postboks 9934 Ila, 0132 OSLO 1 

Telefon: (02) 420763 
Telefax: (02) 11 0245 

Redaktør: Terje Øygard 
Ansvarlig utgiver: SAXON FORLAG AS. 

Redaksjonssekretær: Johnny Niska 
Medarbeidere: Kurt Lekanger, Atle Røijen, m .. fl . 

Annonser: 
ANNONSEKONTORET: (02) 42 07 63 

Abonnement: 1 / 1 år kr. 325,· inkl. mva (se kupong på.baksiden) 

Layout: Øystein Knudsen 
Sats og montasje: CityGrafisk as, Oslo 

Trykk: Enk6pings-Posten, Enk6ping . 
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64 ble selve start-rampen for data
freaks i Norge Europa og USA. Nord
menn har kjøpt omkring 1 10.000 ma
skiner, og den lille boksen selger 
fremdeles bra. Commodore har. all 
grunn til å gni seg i hendene over 
denne unike suksessen - for hvilken 
annen maskin har, så å si uendret. 
holdt seg på markedet så lenge? 

VERDEN GAR videre, og i dag 
koster en Amiga 500 relativt mindre 
enn en C64 gjorde da den kom! Og 
df:lt er selvfølgelig en maskin med mye 
større muligheter enn gamle 64. 

Mange 64-eiere sikler etter en Ami
ga, og det er forståelig. Men ikke alle 
har mulighet til å bla opp de tusen
lappene som skal til for å kjøpe en. 
En brukt C64 med litt utstyr går for 
omkring tusenlappen, så det er ikke 
mye å hente pa å selge den heller. 
Fa vil vel også kvitte seg med sin C64 
for en slik sum? 

Vi på Norsk Datormagazin opplever 
også noe annet: Mange med C64 blå
nekter å gå over på Amiga, i hvert 
fall ikke ennå. De mener at det frem
deles er mye ugjort på 64-boksen, og 
at den standarden den har satt ikke 
bør kastes på dynga bare fordi Com
modore har lansert en maskin' med 
«flere knapper». 

Kan vi sammenligne dette med ve-

Denne lille »katalogen« bor gjore det 
lettere å holde kontakten med »gamle« 
forbindelser, samt at nye kan skaffes 
Det er også gratis, sa dere har ingen 
ting Et tape, og alt å vinnel. 

Fyll ut så mange ClPplysnllJger du kla
rer, og send kupongen til oss. Vi far nep-

teranbil-fantaster? Kanskje. Jeg har 
selv en 1 943-modell stående, og det 
er den beste bilen i verden - når den 
går. Ingen nymotens plast-japaner 
kan måle seg med min ekte bil! . 

SA COMMODORE 64 er ikke død, 
og vil ikke dø på lenge ennå. I man
ge, mange år vil det finnes tusener 
av brukere, alene og i klubber, som 
vil sverge til gode, gamle 64. Og det 
er flott! 

Her er vi ved et viktig punkt: Norsk 
Datormagazin mottar bøttevis med 
post daglig, og minst halvparten av 
innsenderne er C64-folk. Vi har også 
noen faste bidragsytere, som sender 
større og mindre artikler til oss. Men 
vi har et overskudd av folk som skri
ver om Amiga. De som er skriveføre 
nok, ser ut til å ha «glemt» hvor de 
stammer fra, nemlig 64-miljøet. 

Derfor trenger vi flere som kan hjel
pe oss med 64-stoff. Vi trenger tips, 
forslag, og ikke minst, flere stavekyn
drge mennesker som kan C64. Du 
behøver ikke å være like «hekta» som 
vår. utmerkede bidragsyter Kurt Le
kanger, men det hjelper selvfølgelig . . .  
V i  har ikke allverdens med honorarer 
og belønninger å ta av, men alle som 
�nder oss brukbare tips vil motta en 
påskjønneise . 

Det er så altfor lett for oss å kaste 

pe plass til alle opplysninger i oversik
ten, med de vil uansett hjelpe oss hvis vi 
får forespørsler og ved formidling av 
informasjon. 

Hvis du ikke vil klippe i bladet: kan'du 
jo rive ut kupongen - eller ta en kopi .. . 

maxeli ® 

DISK'ETTER 
·Ant. 5-114 " Inkl. mva. 

MO 10 48 Tpi å kr. 7,40 
MO 2 O 48 Tpi 9,90 
MO 2 HD .96 Tpi' 19,00 

3112 " 
MF 2 DO 1 Mb å kr. 17,50 
MF 2 HD 2 Mb 34,00 

Rensediskett 51/4" å kr. 49,00 
Rensed iskett 31/2" 57,00 
Diskettboks 5114" 1 00 stk. " " 78,00 
Diskettboks 3112" 80 stk. 82,00 
Skjermrens 25,00 

---- - ------------- - ._--------

Navn: 

Adr.: 

Postnr.: 

Varene sendes i postoppkrav 

Minimumsbest.: 50 stk. disketter. 

Apriori as 
Tlf.: (02) 68 73 83 - Fax: (02) 68 30 03 

Adr.: Koistadgt. 17, 0652<05106. 

Postboks 2974 - 0608 Oslo C. 

Sted: 

.oss over Amigahendelser i hytt og pi
ne. Dette har mer nyhetens interesse 
enn veteranen C64, det er Amiga og 
PC vi jobber på i redaksjonen, og det 
samme gjør altså mange av skribente
ne. 

Men' vi vil, og skal, skrive mye om 
C64. Vi vil gjerne skrive om mennes
ker som sysler med programmer, om 
folk som bruker C64 til uvanlige ting, 
i det hele tatt: Commodore 64 lenge 
leve! Den er en trofast, gammel tjener 
som fremdeles har mye å gi. . 

EN LITEN SAK til slutt: Kupongen 
i DATOR-LOTTO i forrige nummer var 
falt ut. Det var ikke vår skyld, det var 
Meyer Jensen Repro i Danmark som 
klarte det utrolige nok en gang. Men 
det hjelper jo ingen. 

Mange her ringt, og fått beskjed om 
hva de skal gjøre: Skriv navn, adres
se, datortype, disk/kassett, alder og 
fire tall mellom 1 og 1 B der hvor ku
pongen skulle vært. Mange har sendt 
inn slik, og vi håper at vi ikke blir drept 
på grunn av dette. Livet er fullt av feil ,  
men v i  beklager likevel . . .  

Terje Øygard 

Il 
Totalleverandør 
AV DISKETTER.� 

1 3M 

2 AI1fANA 

3 BASF 

4 Dysan 

5 Eli ro dis c 

6 Fun 

7 MAXELL 

8 SKC 

9 TOK 

10 UMERKEDE 

ALT FRA EN LEVERANDØR! 

III IMI'OIIT---DD scandomadc as 
BOKS 37 - '745 SKJEBERG 
Telefon 09-168489 < 
Telefax 09-168094 
Telex 77490 mecca-

SALG KUN TIL FORHANDLERE! 



I forrige nummer skjed
de en av de tingene 
som ikke skal kunne 
skje: Kupongen falt ut! 
Noen har, etter å ha 
spurt oss, sendt inn 
uansett. men vi fant ut 
at det beste var å kjøre 
lottoen om igjen, med 
flere ekstrapremier 
som trøst ... 
De som allerede har 
sendt inn, kan gjøre 
det denne gangen og
så. Men husk: Bare ori
ginal-kupong gjelder, 
og ikke kopi ... 

HVILKET SPILL? 
Vi har fått 10 stk ,L .  E.  D. STORM fra 
BJ Electronics . L . E.D STORM er 
produsert av CapCom og er et 

. kjempeflott bilspill med bra grafi kk 
og masse action !  Nå må du jam
men sørge for å holde tunga ' rett i 
munnen for her går det unna!  

Det er mange hindringer'l veien 
som du for enhver pris må unngå 
å kol l idere med. H indringene be
står av blandt annet å måtte hoppe 
over ødelagte broer, andre dator
styrte fientl ige biler uten fører, så
peglatte oljeflekker osv osv. Ben
sinkannene på veien må du "pl u kke 
opp» slik at du får nok t i l  å komme 
deg vider.e .  Verre kan det stortsett 
ikke bl i når du i t i l legg må komme 
deg forbi store, tungtlastede laste
biler - et bulk med en av dem er 
ensbetydende med GAME OVER! 
Lykke ti l  i alle fall og kjør på! 

VINNERE I LOTTO 02/89 
Disse 10 vant hvert sitt THlJNDER
BLADE-spil l  fra BJ Electron ics; 
C64-versjonen: 
Jan Martin Skarberg, Trydal, 
4694 Bykle Ronny Nordgård, 
Gamle Figga 27, 770 Steinkjær 
Jan�Egil Vassdokken, 2680 Vågå
må Bente Christiansen, Freievei-

. en 71, 6500 Kristiansund N Rod
ny Ka'astad Postboks 34 - Kle
metsr.ud, 1212 Oslo 12. AmIga
versjonen: 
Kim Andr Boye, Grønnåsveien 40 
B, 3200 Sandefjord Nils Jensso, 
Postboks 47, 5363 Agotnes Truls 
Ekeberg, Knapstag, 1580 Rygge 
Lars Olav Gulliksen, O.S\(erd
rupsgate . 66, 3670 NotoCtClen 
Jon-Eirik Mathisen, Hjørnerødga-
ten 10, 1600 Fredrikstad. . 
Spillet er sen dt i posten . . .  Gratule
rer alle sammen ! ! !  
Johnny (autorisert Lotto-kontrollør) 
og Terje (autorisert Lotto-trekker). 

'Kryss av 
FIRE tall 

[100 8J�� 
0ww �[!1[!3] 

�UN: ____________________________ __ 
ADRESSE: ________________ _ 
POSTNR. : POSTSTED : ____ ---'-___ _ 
TELEFON: _____ ALDER: ___ _ 
Jeg har: Jeg ønsker abonneKent: 

Det koster bare frimerket 
å vinne i DATOR-LOTTO! 
Og alle som sender inn 
er med i trekningen om 

�'"I'-"- "-,��""6"'; WII �''''�';;''''':_J [!]f!]� D (64/(128 D A"IC;A 

O DISK n ATARI -5T 

D KASSETT 

O 1/2 �I-å kr. 1796-
O t /1 �I- å kr. 325,-[!][0� 

ti topp-spill fra Scando
matic, pluss at ane som 
ikke vinner spill får en 
trøstepremie. Så alle vin
ner! 

Øeooe kupoogen må '1(1(1 OSS IINndI 
sust 25/4 Foresattes underskrift 

hv i s du 'er under 16 år. 

HVORDAN GJØRES re i noen nummer fremover og nav-
Har du noengang vunnet i LOT
TO?? Ikke det nei .  . .  Da skal du prø
ve lykken i Norsk Datormagazin's 
DATOR-LOTTO hvor alle vinner -
sprøtt i kke sant? Det er faktisk 
mul ig - men spør oss i kke hvordan 
det er mu lig. Det vet vi ikke selv 
en gang .. 

DETTE? nene på de heldige vinnere av den-
Det ene�e du behøver å �øre er å ne omgangen �ir offent l i�ort i nr.�---------------�-------� 
krysse av fire tall fra 1 til 18, fyl le  6/89. Stå på hvis du vi l  ha sjansen 

I alle fall - vi har 10 topp-spi l l  som 
skal g ies bort til de som vinner.  Det 
koster kun porto å være med. 

alle feltene på kunpongen og sen- til å vinne et spi l l .  
de den inn t i l  oss. Som sagt vi l  10 NB!  Putt kupongen fra bladet i en 
stykker få et  spill i posten av oss,  konvolutt og merk cjen med »DA
resten vil tå en overraskelse for- TOR-LOTTO». Det er kun den som 
bundet med de talleRe som krysses godta es i DATOR-LOTTO'en (hel 
av. HUSK å krysse av hvilken dator ler ikke her er kopiering t i l latt! ) .  
du har! 

. 
Hvis du ikke vi l  k l ippe i bladet, kan 

DATOR-LOTTO kommer vi til å kjø- du jo bare rive ut kupongen!  

ENDELIG , 
• 

Få maksimalt 
ut av din -- AMIGOS HARD DISK FORAMIGA 500 - 1000 - 2000 --
AMIGA! Få system i sakene - Amigos er vest-Tysk kvalitetsvare. 

Fast file kompatibel. Autoboot m/kickstart 1.3 

Amlgos20Milharddls� ·6 750 -�5�;;iii;;= Kun kr. . • , 
Inkl. mva. fritt lev . . Norge 

1EKNISKE 
DATA: 
Chassis: 
Farge: 
Størrelse: 

Effektforbruk: 
Tilkobling: 
Errorkorrektur: 

Correction 
capabll1ty: 

metall 
Amiga beige 
65 x 330 x 330 
50W 
80 cm rundkabel 
32 bu error correct1on 
code 
for header and data fields. 
Polynomlnal 
"compu ter generated" 

5 bits 

JA,. TAKKI SEND MEG 

DelecUon 
capabillty: 
Overføring: 

Lesehastighet: 

Skrlvehastlghet: 

Hard disken leveres tilkoblingsklar. 
med installasjonssoftware. Amigos 
er kompatibel med alle Amiga 
modellene. og for Amiga 2000 kan 
intem-versibn leveres. 

19 bits 
8 bit paralell 
(hardwarehandshakel 
100 KB max 1.7 sek. 
(programavhengtg) 
100 1m max 2.9 sek. 
(m/venfyl 

• Gjennomført bus 
• Installasjonssoftware 
• Parkeringsprogram 
• Partionsoppdeling 

(DHo-DH7) 
• Klar til bruk 

B· ........ stk. 20 MB Amigos Hard disk a kr. 6.750.- fritt levert. 
Mer infonnasjon om Amigas Hardware. 

SEND KUPONGEN TIL: ' 

ø�;,;� Jeg,harD A500 O A lem O A7iXXJ 

Navn: _______________________ � ____________ � ____ � ____________________ ..... 

Adresse: __ -.._---------____ _ 
c/oDL1V 
Tollbugt. 39 
Pb. 2201 srn0Msø 
3003 DRAMMEN 

.. Pætnr;: 
Flnmnavn: 

��too: ---------..... ----------� 
TIr. 03 -834218 

CITIZEN 
Ekstern drive til 
AMIGA '500/1000/2000 
�oo% 'kompatible 

Kun kr 

AMIGA 500 
. RF-mbdulator, 
J'oystick, Kun kr 
tekstbehand I ing, 
med mye mer. 

1 084 S Monitor o o o • • • • • • •  o • • •  Kun kr. 2.�,

CITIZEN 0 . 0 • • •  .
' 
• •  1200 PRINTER kr. 2.490,-· 

MIDI INTERFACE ... . : .. � .. ' ... kr. 490,-

Spill: Priseksempel til AMIGA. 

F-16 COMBAT SIMULATOR kr. 370,
Disketter med livstidsgaranti: 

51/4" U merkede 1 o stk. Kun kr. 59,-
3Y2". Umerkede " Kon kr. 149,-
51/4" ATHANA " Kun kr. 75,-
3 Y2" ATHANA " Kun, kr. 179;-

Gratis katalog ved bestilling av varer, eller kr. 15,. i frimerker. 

HOB8Y';'DATA· 
P.B. 3 - 1580 RYGGE. Tlf.: -(09) 1660 28 
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Norsk Datonnagazin på copy party: 

TOPP PARTY 
TOPP LO LER 
og TOPP PRIS ... 
Full fres og stormende 
jubel på Rawheadl 
Bros/Suppliers' copy 
party i Askim i februar! 
Lokalene var topp, de 
300 deltagerne var 
stort sett det samme, 
og lokalene likeså. Og 
da mangler vi bare leie
prisen, som også nåd
de toppen, grunnet en 
ccglemsom-- utleier . . .  

AV JOHNNY NISKA 
24.-26. februar samlet Norge seg igjen 
til copy party. Denne gangen ble det 
avholdt i Askim i regi av BROS, RAW
HEAD og SUPPLIERS. Og Norsk Dator
magazin var selvfølgelig der! 
Ca. 300 ungdommer hadde klart å kom
me seg til lokalet hvor copypartyet ble 
avholdt. Nesten alle hadde medbragt sin 
egen dator, monitor og diskettstasjon. 
Rommet var stappfullt med datoier og 
hoder som ivrig nistirret inn i monitore
ne. Hvordan så mange mennesker kun
ne få konsentrasjon og arbeidsro der 
inne kunne jeg ikke skjønne - lokalet 
<cdirret» når enkelte grupper satte i gan� 
med å gjøre alle andre oppmerksom pa 
at de var tilstede. Jeg snakker her om 
de som klarte å få mest mulig bråk for 
de_ stakkars 50 kronene de hadde betalt 
i inngangspenger, nemlig: 

THE CRUSADERS 
som stillte mannsterk 'opp. Med alt det 
de hadde klart å koble til på n stikkon
takt er det ikke rart at strømmen gikk 
et par ganger. Forsterkere og høyttalere 
samt effektboks var møysommelig pillet 
ned fra hyllene hjemme og fraktet til 
Askim. Lyden av BERANEK's «THIS 
ISN'T MY DAY» og DR. AWSOME'S 
»TIED UP» ljomet utover i rommet med 
styrke lik et fly som bryter lydmuren. De 
gjorde egentilg et imponerende inntrykk. 
Disse gutta er en meget underholdende 
gjen� (hvorfor gå på sirkus når man kan 
dra a se The Crusaders på copyparty?). 
En av medlemmene (ZEB) hadde med
bragt en meget spesiell dator. Det var 
den mest utbygde/innebygde/oppbygde 
Amiga jeg noensinne har sett. Ingredien
sene er som følger: 1 x Amiga 500,2 x 
3 1/5» diskettstasjoner med et selv
bygget disk-interfacekort, 1 x ny strøm
forsyning, 1 x midi-interface. Stappe så 
alt inn i en «vanlig» PC-boks fra Taiwan 

, . - og vips så har du en Super-Amiga. 
Planen videre er i følge ZEB å sette inn 
en sampler, harddisk med SCSI-Interfa
ce, 500/1000 paralleil/seriell-interface 
(for å kunne benytte utstyr laget til begge 
maskinene). Neste skritt er å få inn noen 
A2000-slots slik at 5OO'en (eller hva man 
nå skal kalle den) kan benytte ekspan
sjonskortene til Amiga 2000. Da er det 
veldig lite som minner om en vanlig 
Amiga 500. Vi kommer tilbake med mer 
om denne Super-Amiga'en i et senere 
nummer (hvis kretser, strømforsyninger 
og alt holder til han er ferdig med alle 
installasjonene). 

ALT VAR DER 
Jeg må si at jeg ble mektig imponert 
over arrangørene når jeg så det oppleg
get som de hadde klart å få i stand: 
soveplass til 300 mennesker, dusj, strøm 

_ nok, bar, diskotek, kafeteria, videostue 
- kort sagt alt! Og det rare av alt: det 
fungerte (bortsett fra et par strømbrudd). 
Rett innenfor inngangsdøra traff jeg på 
Bård Christensen og Morten Thue fra 

.. City Computer Center i Oslo. De hadde 
dratt med seg halve butikken ut til Askim 
for å selge disketter· og ekstra diskettsta
sjoner. 
Hva for en forhandler til å gå mann av 
huse og ta i bruk slike utradisjonelle 
salgsmetoder? 

- Jo ... Vi dro io hit først og fremst for å 
prate og for a bli kjent. City Computer 
Center er jo ikke mer enn 5 måneder 
gammel, og dette er jo en fin mulighet 
til å bli kjent i miljøet. 
Hva er ditt inntrykk av dette som foregår 
her i Askim? 
- Dette er noe helt annet enn det jeg 
hadde ventet. Jeg må si at dette er mer 
et programmeringsparty enn et såkalt 
copyparty. Copyparty er så negativt, her 
møtes ungdommer for å utveksle tips, 
ideer og erfaringer. Noen kopierer jo, 
men det er MYE mindre enn det jeg 
forventet, så mitt inntrykk er positivt alt 
i alt. 
- Vi støtter ikke piratkopiering - poenget 
er at disse guttene ville ikke kjøpt særlig 
med originale program likevel. Vi kan jo 
likevel ikke kontrollere hva diskettene 
blir brukt til etter at vi har solgt dem, så 
jeg mener at det spiller ingen rolle om 
vi selger dem her eller i butikken. 

HVA ER COPY-PARTY 
Norsk Datormagazin er blitt kritisert for 
å støtte piratkopiering. Bare for å ha 
sagt det: vi støtter ikke ulovligheter (det 
er nemlig også forbudt), vi skriver bare 
om det. 
Begrepet COPYPARTY har vel egentlig 
utspilt sin rolle. Etter det vi har erfart er 
�ruppene som samles mest opptatt av 
a vinne DEMO-KONKURRANSENE 
som arrangeres. Piratkopiering er det 
mindre av på slike parties enn før. 

DEMO�KONKURRANSEN 
Den sedvanelige demokonkurransen ble 
avholdt etter mye om og men. Opprinne
lig vare det bestemt at innleveringsfris
ten var lørdag kl. 24.00 - av en eller 
annen grunn ble den utsatt og utsatt 
slik at innleveringsfristen til slutt ble kl. 
09.QO søndag morgen. Noen påstår at 
grunnen til alt dette var at en av arran
gørgruppene ikke hadde klart å få ferdig 
en «bug>>-fri demo. (Det samme har 
skjedd mange ganger før -. også sist i 
Stjørdal, så de er ikke alene! Red.) 
Juryen i demokonkurransen ble satt 
sammen av medlemmer av forskjellige 
grupper som deltok på copypartyet. Det 
ble bestemt at juryen kun skulle bestå 
av personer fra grupper som ikke selv 
var med i konkurransen. 
Kritikken mot juryen og dens beslut
ninger var heftig. Her er noen av kom
mentarene vi ble møtt med: 
- Demokonkurransen? - Bare tull fra 
ende til annen. 
- Partisk og usaklig bedømmelse. 
- Demoen som vant er kun en «RI-
P'OFF» av en annen demo. 
...og så videre og så videre. 
Til og med en av arrangørene ordla seg 
slik: En stor farse og fiasko. Det var jo 
klart at den beste demoen ikke vant, det 
kunne til og med en lamer se!! 
De fleste som ikke var med i juryen 
mente at Rawhead skulle ha vunnet 
konkurransen, mens f.eks New Triad og 
Shape fortjente en noe høyere plasse-

ring. Men - har noen oppleve et C-party 
uten krangel i det siste? 

ETTERPÅ· TRØBBEL 
Lokalene som partyet ble holdt i, var det 
altså ikke noe å si på - bortsett fra at 
de var flotte. Derimot var det mye å si 
om utleieren. Etter at opplegget var over, 
hadde han «ombestemt seg» med hen
syn til prisen - det som før kostet 
XXXXXXX, hadde plutselig steget til 
xxxxxxxx. Fyren som driver Fjellxxxxxx, 
XXXXXXXXXX, «husket ikke» sin egen avta
le. Det gjorde derimot gutta som hadde 

inngått den, men da fyren stilte seg opp 
i sin mest truende positur, greide han å 
tyne ut av dem det beløpet han ville ha. 
Sannsynligvis var mannen blitt skuffet 
over bevertnings-inntektene. Og det 
hadde' han sikkert grunn til, når folk kom
mer med medbragte fiskeboller på boks 
og det som verre er. Men det var jo ikke 
arrangørenes problem ... 
Virkelig labert gjort av gutta at de ga seg 
på dette - de var jo i sin fulle rett! En 
avtale er en avtale enten den er muntlig 
eller skriftlig. Her satt dessuten herr 
xxxxx med bevisbyrden, og det er jo ikke 
·Iett med to vitner mot seg! 
Uansett, gutta innrømte at denne store 
nordlendingen hadde de taklet dårlig. 
Så til skrekk og advarsel, i hvert fall til 
de som har tenkt å leie disse lokalene: 
Få det skriftlig til minste detalj, eller kan 
det hende at en svær fyr rister alle pen
gene ut av lomma di. 
Her er i hvert fall resultatene av demo
konkurransen: 

64-COMPETITION 
1: Weird Science 2: Abnormal 
3: Shadows (ex Rawhead) 
4: Killers 
5: Shape 
6: New Triad 
7: Errors 
8: Zokoteam 

AMIGA·COMPETJTJON 
1: Zokoteam 2: Crusaders 
3: Shadows (ex Rawhead) 
4: Quackers 
5: Breakout 
6: Errors 

7: Abnormal 
8: Lax & Kase 

. 9: Def jam 

NY GRUPPE? . IGJEN? 
Som du kanskje la merke til har vi skre
vet Shadows (ex Rawhead). Shadows 
var som du kanskje husker en av Nor
ges største grupper før de slo seg sam
men med Rawhead. Rawhead har nå 
bestemt seg for å gjenopplive Shadows 
på nytt igjen sammen med noen av 
Shadows' gamle medlemmer (bl.a Ome
ga Supreme og Moonray). Noen få av 
medlemmene i Rawhead har ennå ikke 
bestemt seg for hva de skal gjøre, joine 
Shadows eller fortsette i Rawhead. 
Noen dager etter copypartyet kom to 
stykker fra den nye gruppen brautende 

inn i redaksjonen etter normal stengetid. 
De to (Omega Supreme OQ, Moonray) 
kom kun for en ting: nemlig a få navnet 
sitt i bladet. Ome�a Supreme er vel en 
av de mest pr;kate crackere jeg har 
vært bort i ... Neida, grunnen til deres 
fremmøte var for å informere litt nærme
re om den nye gruppen. 

SHADOWS-REKLAME 
Pr. dato er de blitt 14 stykker. Deres 
eneste formål er å overgå FUTURE og 
ABNORMAL(!??!). Omega Supreme 
skryter forferdelig av alt de (Shadows) 
skal klare å gjøre bedre enn andre. Her 
bygger det vel opp til en liten fight mel
lom ABNORMAUFUTURE og SHA
DOWS - hvem som kommer til å gå av 
med seieren kan vel ingen si på forhånd. 
Omeq,a Supreme går til og med så langt 
som a forlange at vi skal skrive ABN
ROMLA i stedefor ABNORMAL .... (Hva 
med RABLA, MON? ... Red(d). Hva grun
nen til det er vet ikke jeg. Men krig lig
ger i lufta, og PR-messi�e framstøt i 
Norsk Dator behøver ikke a bli vellykke
de ... (Hører dere det, DASSHOW? Red(-
dere).) 1t. 
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Dumt å være eneste hunkjønn: 

JENTE .. P 
copv- ARTY! 
Damer på C-party? Li
ke sjeldent som jøder 
i I ran og fornl:lft på 
Stortinget , spør du 
oss. Men så dukket 
Askepott , unnskyld , 
Cinderella,  opp på 
ballet - nærmere be
stemt C-partyet i 
Askim.  og da dro 
selvfølgelig Johnny 

o ogsa ... 

AV JOHNNY NISKA 

E t av t ipsene vi hadde fått 
om copy-partyet i Aski m  
var a t  det skul le være e l  
jente med. Tipset ble i kke 
tatt særlig seriøst i redak-

sjonen - SLIKT F INNES DA IKKE? 
Forventningene steg immidlertid 
når jeg ankom Askim og fikk høre 
at det virkelig var t i lfel le.  (Johnny -
den evige opt imist. Red . )  

Frøkenen bærer det kl ingende nav
net ccCI NDERELLA" og bak det 
skjuler det seg en lystig jente med 
godt humør og sta-på-Iyst. Hver
dags-navnet er forresten Heidi .. . 
Hun er i kke det som karakteriseres 
som LAM ER, men dog heller ikke 
en av veteranene. Ti l  tross for at 
hun har drevet på med grafikk på 
datorer i kun noen uker, er hun blitt 
ganske så dyktig på Deluxe Paint. 
Det startet med et ccmin i -copyparty» 
for noen uker siden ,  og etter det 
har hun bl itt bitt av basi l len.  
- Kjæresten min var med i en grup
pe og drev på med cracking/pro
grammering. Det synes jeg i kke så 
noe gøy ut, men De Luxe Paint så 
meget interresant ut. Og dermed 
var det gjort! 

Hva tenkte du når det ble snakk om 
å dra på copyparty? 
-Jo,  det hørtes jo ganske spennen
de ut, og jeg hadde i grunnen i ngen 
betenkeligheter med å dra. Det er 
bare gøy! 
Da hun trådde inn i salen sammen 
med resten av gruppen sin ble det 
nokså sti l le .  -Jøss!! En jente .. ? 
HER? var noen av kommentarene. 
Da det første sjokket over å ha sett 
en av det motsatte kjønn  i en el lers 
så guttedominert gjeng, kom reak
sjonene. 
-Det var flaut å være eneste jente, 
det må jeg innrømme, men reaksjo-

nene var positive sier hun og trek
ker på smilebåndet. -Jeg skul le nok 
ønske at det var flere jenter som 
var med på sl ike t ing.  Her er tross 
alt en gjeng samlet som har akku
rat samme interesse. Og miljøet er 
veldig godt. . 
-Spil l  er jo ganske underholdende, 
men du bl ir lei etter en stund,  og 
da vil du prøve å gjøre andre ting. 
Sl ik  er i hvert fall jeg. Det kan vel 
være at spi l l  ikke fasinerer jenter,  
og da tør de ikke ta skrittet ful l t  ut 
med å prøve seg frem. 
Heidi har med seg en massiv skis
seblokk som hun ti l  tider kikker på. 
En god id starter som regel på papi
ret . . . . .  I a l le fal l  - tegne det kan 
hun .  Heidi er tegner på hobbyba
sis, både på data og på papiret, 
el lers går hun på Lier gymnas. 
-Det er jo en stor utfordring, blandt 
annet fordi det er jo bare gutter 
her. De har drevet på med data 
ganske lenge, i motsetn ing til meg. 
Som jente må du være bedre enn 
guttene fordi at du  er jente, men 
det er jo bare gøy. Grafikk og mu
sikk er det jeg interresserer meg 
mest for på Amiga i grunnen, og 
så l itt spil l  da . .  
Heidi  satser p å  å bl i  journalist av 
alle ting her i verden {hadde hun 
visst hva hun gikk t i l ,  sa . . .  ) .  Kansk
je kommer hun t i lbake i Norsk Da
tormagazin som frilanser - den som 
lever for se. 

KUN DET BESTE ER GODT NOK! 
PROFEX DL·1015 
Kvalitetsdriver for 
A·500/2000 

• 100% kompatibel DIVERSE: DISKETTER: AMIGA LITTERATUR 
• Citizen kvalitet Amiga 500 m.mus og joystick. 

Fast lavpris. Be om tilbud ! 
10 stk. 3,5" Nøytrale kun 139,- Maskinspråk for Amiga 248,-

• meget stillegående 10 stk. 5'/4" Nøytrale kun 59,- Grafikk og Musikk 248,-
248,-

• Slim Line, kun 29 mm 
høy-! 

• av/på knapp 1084S 14" fargeskjerm 3.290,-
1 Mb Ramutvidelse 1.690,-

10 stk. 3,5" Eurod!sc 
10 stk. 3,5" Athana 

kun 165,- C for begynnere 
kun 195,- Dos Cii 199,-

• 2 års garanti Profex 2 Mb Ram ca. 4.500,- 10 stk. 51/4" Athana kun 95,- Tips & Tricks 248,-' 

eCe-pris kun 1.590,- Star LC-10C Fargeprint. 3.990,-
Star LC-10 Printer 3.590,-

Diskettboks 3,5" 80 
m.lås 

Hardware Ref. manual 448,-
159,- Programmers Hand-

ACTION 
REPLAY MK V 
Vi har den, cartridgen som 
slår alle andre! 

Les testen i N DM 
nr. 2/89. 

Paral lell printerkabel 149,-
20, 30, 65 Mb Harddisker. 
Ring oss for tilbud ! 
Modemer 2400 Baud 
Midi-interface, 3 utg. 
Musmatte, antistatisk 
Monitorstativ 
Printerstativ 
Quickshot II Turbo 
Tac-2 (demobrukt) 
Konix Navigator 
Konix Speedking 
m.  C-64 spil l 
Comp. Pro 5000 

2.990,-
695,-
85,· 

245,-
175,

kun 149,
kun 95,-

195,-

159,-
195,-

TRYGGHETSGARANTI ! 

Diskettboks 5114 100 
m.lås 
Rensediskett 3,5" 
Rensediskett 5114 " 

ALCOTINI SOUND 
SAMPLER 

149,-
79,-
79,-

Den beste Soundsampleren 
som hittil er utviklet for 
Amiga. Dette får du: 

• Full garanti iflg_ kjøps-

book Vol 1 348,-
Programmers Hand-
book Vol 2 348,-
Tilbud ! Stort utvalg i 
bøker til C-64 kun 69,-

Stereo. Samplefrekvens 
over 100' Khz. 
Digital VU/Peak indikering. 
MonoiStereo bryter. 
Mic/Line bryter. 
CCC .. pris inkl. software, 
_udiokabel og Dansk 
manual kun 

Dette får du: 
• Backup Kass/Disk 

• Effektiv maskinkode
monitor 

Som ku nde hos oss har 
du følgende rettigheter 
på postordre: 

loven 
• Personlig kundeservice 
Prøv oss! Det kan lønne 
seg! 

• Fastload 25 ganger 
raskere! 

+ mye mer 
Kun hos ece • 10 dagers full returrett 

• Endring av tekst og 
sprites 

Spesialpris 549,- . 
• Game·killer 

City 
Computer Center 
Lybekkergt. 1,0184 Oslo 1 

Amigaspesialisten i-Sentrum 
Ordretelefon: . (02) 17 05 03 
Apningstider ' Man. - Fre.: 10 - 1'8 . 
i butikk: Tors. 10 - 20 

Lør. 9 - 15 

City Computer Center - Billigst på det beste 

r······································�········ 
I Bestillingskupong: Ja takk, jeg bestiller: I 
I Antall Beskrivelse Pris I • Navn: ' I 
I � . 
I 

Adresse: • 
I P ostnr.: S ted : I 
I • 

I Alle priser er inkl. mva. I· 
I Forbehold om eventuelle prisendringer • 

.. _____________ ...................................................... 1 



Sølvguttene spiller Commodore: 

eeCO ODORE· 
CORET» 

Det skal godt gjøres å 
slå sølvguttene når det
gjelder stilfull  munn
bruk. Koret er Norges 
m'est berømte ogett av 
verdens beste, med fle
re priser bak seg. Men 
det er mer ved denne, 
gjengen enn topp syn
geferdighet: hele 25 
(eller er det fler?) av 
guttene' har sin �en 
Commodore, altsa hal
vekoret! Noen 'bedre? 

S
ølvguttene, Alle vet hva de står 

fbr, og at det eret av verdens 
beste guttekor. Dirigent Tor
stein Grythe (?O),eller «Totto» 

blant gutta, har i en mannsalder brukt 
sinenergi på å gjøre Sølvguttene til 
et begrep. Neste ar er det 50 år siden 
han satte i gang. Og det har 'han (nær 
sagt selvfølgelig!) fått Kongens for
tjenstmedalje i gull for. 
Men dette er ikke det eneste Totto 
har gjort for guttene i koret. Vel viten
de om at det er andre ting i livet enn 
sang, har han gjort Sølvguttene til et 
eneste stort ,cCommodorekor,,! Av 50 

medlemmer, har i hvert fall 25 nå en 
C64 eller en Amiga - mange med 
Tottos hjelp. 
Vi treffer gjengen på Marienlyst, klok
ken er seks og det er øving. Det er 
ikke nødvendig å spørre om veien til 
øvingslokalet når vi kommer inn. En 
haug med lyder presser seg opp en 
vindeltrapp fra kjelleren, hvor nesten 
et halvthundre elleve- til femten-årin
ger øver i et stinnt og trangt lokale. 
Det høres ikke akkurat ut som når de 

, synger julen inn - akustikken i «ØVel-

ses-kottet» yter ikke rettferdighet til
sangen. Så får vi heller trøste oss med 
at det lyder bedre under andre for
hold, og når det virkelig gjelder . . .  
- Er det dere som kommer fra Dator? 
- Ja, det er oss. 
- Ja, her øver vi altså. 
- Her var det trangt. Hvor er utgan-
gen? 
Mens flesteparten av sølvstrupene tar 
siste økt av dagens trening, stikker vi 
opp i NRK's kantine for en kaffe. To 
fra. koret bli r  med opp, aspiranten· 

Kvive Bråthen Hansen (1 0) og sølv
gutten Jørgen Schibsted (13), Kvive 
og hans aldersgruppe skal sørge for 
«ny-sølvet,. når Jørgen & Co. blir offer 
for stemmeskiftet, må vite. 
- Det var Totto som egentlig fant på 
dette her, forteller Jørgen som selv 
har en Amiga 500. - Han har alltid 
ordnet og fikset mye for oss - hvis det 
er noe mange i koret har lyst til å kjø
pe, så samler han opp bestillinger til 
han har mange. Deretter drar han 
rundt og forhandler seg til rabatter på 
vegne av oss. Vi har fått mye billig 
på den måten. 
- Totto har vært data-frelst nokså len
ge, og har nå en Nixdorf PC og en 
C1 28 hjemme. Så da noen viste litt 
interesse for Commodore-maskinene, 
loddet han like godt stemnin�en i ko
ret. Da viste det seg at noksa mange 
allerede hadde en Commodore! 
Men det var flere som var interessert, 
og Torstein Grythe samlet bestillinger 
som gjorde han til en sterk forhand
lingspartner. Og så gikk turen ut på 
byen for å prute. 
Etter en del spaning fikk han et me
get godt tilbud, og slo til. Og dermed 
var det gjort - halve koret hadde plut
selig fått Commodore hjemme og på 
hjernen. I virkeligheten var det selv
følgelig en del arbeid som måtte gjø
res av «Totto», og det er akkurat slike 
ting som gjør ham så populær blant
gutta: 
- Mange drar til Totto om kvelden for 
å spille og så videre, forteller Kvive. -
Det kan bli ganske fullt der. Og søn
nen hans er data..programmerer,.så 

problemer kan løsesganske greit . . .  
- Det går mest på spill, og ikke særlig 
mye programmering. Muligens blir det 
mer av slikt etter hvert, men foreløpig 
går det på joystick. I hvert fall for oss 
som er yngst, sier Kvive. 
Nå er det enda flere som ønsker seg 
en C64 eller en Amiga blant sanger
ne. Så det er godt mulig at Torstein  
må ta seg enda en runde på byen for . 
å kjøpe tier - hvis da ikke fødsels
dager og lignende gjør at han slipper 
det. 
Men Torstein  Grythe bruker ikke sin 
C1 28 til bare moro. Snarere tvert i 
mot: 
- Nå har jeg blant annet registrert alle 
medlemmene i koret på Superbase 
1 28, forteUer han . Og han har brukt 
enkle midler: 
- Maskinen er koblet til en Brother 
skrivemaskin med skrivehjul, og nå 
virker det bra etter en del mekking. 
Allesirkulærer, sanger og lignende blir 
også skrevet ut på denne, med Easy 
Script. 
Det er ikke særlig med penger å snak
ke om i kor-virksomheten til Sølvgutte
ne - luft, kjærlighet � innsatsvilje er 
ingrediensene som far det til a gå 
rundt. Men en liten påskjønnelse til 
medlemmene blir det en råd med: 
- Etter 2-3 år i koret, kan du få en 
månedslønn på mellom 20 og 30 kro
ner, forteller Jørgen. 
Men slike «månedslønner» kan de pri
se seg lykkelig over ildsjelen Torstein 
Grythe. som ikke godtar første og 
bestepris på «basis-varer» som C64 ... 
Nor.sk. Dator:: Ter.je Øygard 



AS Kl KODE FO 
ERE - DEL 5 BEGY 

Har du funnet eePÅ» 
knappen? Stukken inn 
støpselet? 220 volt? 
Kurt Lekanger maskin
koder seg videre, og 
de som har klart å følge 
med så langt, bør være 
stolte. Her er den (fore
løpi9l nest siste sjau
en, sa bit tennene sam
men ,og tlamre løs! 
AV KURT LEKANGER 
Som jeg lovte si�t �ang skal jeg nå 
gå litt nærmere inn pa bruken av INDI
REKTE INDEKSERING. Et av de van- , 

ligste bruksområdene for denne 
adresseringsmoden er flytterutiner. La 
oss begynne med et eksempel: 

• = $COOO 
LDX * $00 ; fra $2000 
LDY * $20 
ST)( $FB 
STY $FC 
LDX * $00 ; til $ 8000 
LDY * $80 
ST)( $FD 
STY $FE 
LDX * $05 ; antall blokker 
LDY * $00 

LOOP1 LDA ($FB) ,Y ; flytt en byte 
STA ($FD) ,Y ; 
DEY ' 
BNE LOOP1 ; 256 bytes? 
INC $FC ; k highbyte 
INC $FE ; 
DEX ; blokk-teller 
BNE LOOP1 
RTS 

Programmet over vil flytte området 
$2000-$2500 over til $8000-$8500. I 

. programmet er det en ny instruksjon 
- INC (INCrement memory by one). 
Det denne instruksjonen gjør er å øke 
innholdet i den etterfølgende adres
sen med en. Det finnes en tilsvarende 
instruksjon for å minske innholdet i 
en adresse med en - nemlig DEC 
(DECrement memory by one). så en 
liten forklaring av programmet: 

Først velger vi ut fire ledige zerer 
page adresser ,som skal inneholde 
adressen vi ønsker å flytte fra + 

, adressen vi ønsker flytte til. Vi har 
valgt ut $FB, $FC, $FD og $FE. And-

re ledige adresser er $A7-$AB, $AE-$ 
AF, $84-B5 etc. 

$FB og $FC skal inneholde adres
sen vi ønsker å flytte fra, nemlig 
$2000. I de fire første l injene gir vi $FB 
og $FC de riktige verdiene for dette. 
$FD og $FE skal inneholde adressen 
vi ønsker å flytte til ($8000), og i de 
fire neste l injene av programmet gir 
vi $FD og $FE low- og highbyte av 
adressen $8000. 

Vi bruker X-registeret som en teller 
for det antall blokker vi ønsker å flytte. 
En blokk vil si 256 ($FF) bytes. Vi 
ønsker å flytte området $2000-$2500, 
og vi gir derfor X verdien 5 (LDX 
* $05). For å finne antall blokker trek
ker du $2000 fra $2500 og får $0500. 
Deretter fjerner du de to siste nullene 
og får $05. 

De fire linjene fra og med LOOP1 
og ned til BNE LOOP 1 flytter 256 
bytes. For å få flyttet mer må highbyte 
av adressene vi ønsker å flytte fra/ti l  
økes med 1 ( INC $FC og INC $FE). 
Adressene som ligger i $FB/$FC og 
$FDL$FE vil da forandres til $21 00 og 
$8 1 00 (gammel low/highbyte var $20 
og $80, nå økes de til $21 og $81 ). 
Siden 1 blokk er flyttet (256 bytes), 
minsker vi X med 1 (DEX), sjekker om 
alle blokkene er flyttet (x = O) - hvis 
ikke hopper vi tilbake til LOOP1 og 
flytter 256 bytes til . 

You see? Hvis du synes det begyn
ner å bli vanskelig å forstå noesom
helst, kan jeg trøste. deg med at jeg 
nå skal forklare noe Som er litt enklere 
å forstå (tror, jeg!), nemlig testing og 

forgrening. Dette kan sammelignes 
med IF . . .  THEN . . .  GOTO i Basic. 

Som du har lært tidligere blir de 
forskjellige flagg i status-registeret 
påvirket på forskjellige måter av man
ge mc-instruksjoner. Et av disse flag
gene er ZERO-FLAGGET. Instruksjer 
nen LDA * $00 gjør at zererflagget 
blir satt, fordi instruksjonen medfører 
at akkumulatoren inneholder nul l .  Det 
finnes også et sett med instruksjoner 
for å hoppe til et annet sted i program
met, avhengig av om et eller annet 
flagg i status-registeret er satt/ikke 
satt. En slik instruksjon er BEa 
(Branch if result Eaual to zero). Hvis 
zererflagget er satt vil denne instruk
sjonen hoppe til et annet sted i prer 
grammet, hvis ikke vil programmet 
fortsette som om ingenting hadde 
hendt. Den motsatte instruksjonen av 
BEa er BNE (Branch on result Not 
Equal to zero). 

Indeksregistrene har forskjellige in
struksjoner for å forandre innholdet 
av disse registrene. Instruksjonen INX 
(INcrement X index by one) vil øke 
X-registeret med 1 .  Hvis X inneholdt 
$FF før den ble økt med 1 med INX, 

' ville X gtt tilbake til O igjen. Zererflag
get ville da bli satt til 1 .  

LDX * $00 
AEP INX 

BNE AEP 
Programmet over vil øke X med 1 

helt til X <.går rundt .. og begynner på 
null igjen. Men hva hvis vi ikke vil 
vente til X eller Y har nådd O? Da har 
vi SAMMENlIGNINGS-instruksjone-

ne CPX og CPY som brukes for å 
sjekke innholdet av indeksregistrene 
for en bestemt verdi .  Hvis du ønsket 
å sjekke om Y inneholdt verdien $3A 
kan du gjøre dette slik: CPY * $3A ; 
Sammenlign Y med $3A BEa . . .  ; 
Hvis Y<c$3A, hopp til et ; annet sted i 
programmet 

CPY og CPX står for .. ComPare 
memory and index Y/X". Det finnes 
også en instruksjon for å sjekke inn
holdet i akkumulatoren, CMP (CoM
Pare memory and accumulator). Før 
vi runder av for denne gang, skal jeg 

. vise et program som leter igjennom 
minnet fra $1 000-$1 OFF helt til den 
finner byten $FF. Da skal programmet 
stoppe og øke rammefargen ($D020) 
med 1 ,  

LDX * $00 
LOOP LDA $1 000, x 

CMP * $FF 
BEa END 
DEX 
BNE LOOP 
ATS 

END INC $D020 . ATS 
Det eneste du trenger å huske på 

når du bruker instruksjonene BNE, 
BEQ etc, er at du ikke kan hoppe 
mer enn 1 28 bytes bakover og ikke 
mer enn 1 2,7 bytes framover. 

Siste del av maskinkodekurset . 
kommer neste gang, så ikke glem å 
kjøPe Norsk Datormagazin om 3 uker! 
Mens du venter kan du jo prøve deg 

. fr�m litt med ' det du har lært så langt 
- �ykke til! 

- Vi · er ikke ansvarlige: 

lAD S 
AV JOHNNY NISKA 
Det stormer hardt på toppen av fjel
let. Etter beskyldningene som kom 
mot «TAIAD» etter copypartyet i Oden
se (NDM 2/88) i sommer, har det 
vært relativt stille om saken. Norsk 
Datormagazin møtte ganske uventet 
noen av medlemmene på copyparty 
i Askim. Nå slår crackergruppen «TAI
AD» tilbake: 

- Det er dårlig gjort av enkelte å 

I 

PUBLIC 
SOFIWARE 
Vi har nå de siste nyhetene 
innen Public Domain 
Software for AMIGA. Vi har 

. FRED FISH DISKER opptil 
nr. 162 .  PANORAMA til 
nr. 90 + de sIste nyheter fra 
Tyskland fra FAUG-serien, 
A.U.G.E.-serien, TORNADO, 
TAIFUN, RP.D. m.m. 
Medlemskap koster kr. 220,
pr. år. Som medlem vil du få 
tilsendt 6 disketter med 
nytteprg. ,  spill, grafikkprg. 
m.m. + den nyeste katalog
disken vår. Som medlem vil 
du også får rabatter fra 
iQ- - 30%. 
Hvis du kun ønsker katalog
dIsken vår, kan du betale 
inn kr. 30,- til PUBLIC 
SOFTWARE. Hasselvn. l , 
2860 HOV. Postgironr. 
2 68 76 71 .  Porto- og 
oppkravsfritt ved forskudds
betaling. Vi har også ca. 200 
1isker med P.D. Software for 
IBM, katalogdisk kr. 20,-. 

PUBLIC SOFTWARE 
Hasselvn. 1 ,  2860 HOV. 

Tlf.: (061)  23 002 
etter kl. 16.00. 

skylde på oss - spesielIt av de som 
ikke engang var tilstede, sier «GU
RAN" og «AOB" i «TRIAD". «GURAN» 
eller «AOB» var selv ikKe på copypar
tyet i Danmark, men vil l ikevel forsva-

, re sine artsfeller. 
- Jeg vet ikke hvem som er ansvarli�, 
det kan like godt ha vært noen i var 
gruppe, men DET er meget usansyn
lig. Vi driver tross alt ikke på med slikt! 

Norsk Datormagazin er ikke ute et
ter å «henge .ut» eller skylde på den 
ene eller den andre, men vi har klart 
å bringe på det rene er det KUN to 
muligheter: Det er bare «TAIAD» eller 
«HOTLINE" som kunne ha stått bak 
ødeleggelsene. Flere har ovenfor 
Norsk Dator hevdet at de har sett 
personer sparke inn dører, slå i styk
ker vinduer osv. Ingen av disse perser 
nene er imidlertid villige til (Les: TØR 
ikke) å stå frem med sine observasjer 
ner. Dette skyldes vel frykt for å bli 
uthengt av de andre . . . .  
«TA lAD» har p r  i dag ca. 2 0  med-

Com modor� 64 

1 Commodore 64 - 1 Kassettspiller - 1 Joystick - 75 
spill - 2 års garanti - Norsk bruksanvisning - KObtes 

direkte til TV. Klar til bruk. 

Navn _____________ _ 
Adresse ____________ _ 
Postnr. Sted ___________ _ 

R T LBAK 

D Ja!  Jeg vil melde ' 
meg inn i 

program klubben 
C = 64. Jeg mottar 1 2  

diskettsider eller 6 
kassetter i år, stapp 

fulle av spill og nytte
programmer. For dette 
betaler jeg kun Kr. 350,-

Innbetalingskort blir 
sendt med første 

diSkett/kassett. Når 
denne er betalt , vil  

resten av 
diskettene/kassettene 
bli tilsendt etter hvert 

som de utkommer. 
Jeg ønsker 

programklubben 
tilsendt på: 

O Diskett 
O Kassett. 

Bestillingen sendes til: 

(DATA-T.OMle) 
Soks 108 

1450 NESOODT ANGEN • (O�) 9600 10 
Telefax (02) 9609'(H 

lemmer totalt, hvorav 1 8  holder til i 
Sverige og to i Tyskland. Hverken 
<cGURAN» eller .. ADB» er helt sikre . på hvor mange de er, i og med at 
gruppen er under reorganisering. En
del av den «gamle» «TRIAD» er skiftet 
ut, dette på grunn av intern uenighet 
- i følge ryktene i alle fall. Det er kun 
få i gjen av den originale besetningen 
som var på partyet i Danmark. Ja, 
slik kan det gå. Norsk Datormagazin 
har forgjeves prøvd å få tak i "HOT
LINE», men har ikke lykkes så langt. 

. . .  og med dette anser vi denne hi
storien for utdebattert og tilgitt i over
skuelig fremtid. Gjort er hjort og helg 
er elg, og alle kan tabbe seg ut - især 
svensker . . .  
Hva hadde livet vært .!.lten krydder? 
æææÆtsjo! Red. 
TRIAD føler seg urettferdig uthengt 
i Norge. - Det var ikke oss som gjor
de det, i hvert fall ikke helt sikkert 
oss, sier de. Uansett burde saken 
nå være foreldet . 

,. __ Commodore 64 pakketilbud 
, , ' TILBEHOR TIL COMMODOR�,6ft Jo ,4< , ,""'''''_;' . ""'0 ..... , 
---Kassettspiller + 7& spill vol l • • . . . . . • . • • . . • • • Kr. 395;
�5 SpiU på kassett- Vol l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 195,
�5 SPil! på 3 diskettsider vol l . . . . • . . . . . .  _ . . .  Kl. 1 951* 
-DiS:,kettstasJon 1541 Il . • . • • . . . • • • • • . . . . . . .  � .  Kr. 1990;-
---Matrlseskriver Ul CBM 64 m/skj�nskrift . . . . .  : . Kr. 1990,,, ' 
-----FargemonitOJ 1802 til Oommodore 64 . • . . . . .  Kr. 1990,· 
,------.--.Drsketter 10 pakning 5,25" DS/DO GARANTI! . . Kr. 69,
--Diske1tang diskdobler • . .  _ . . • . , • _ . . . . . • . . . . •  Kr. 591• 
---.Dt5:kettbØk.s til 100 stk. 5.25" lås . . . . . •  - • . .  - • . Kr. 138,-
,.-_lhe Una' Cartrlåge fll Norsk bruksanvisning . • Kr. 475,· 
----Action replay 5 fra BATEL med svensk bruksanv. Kr. 570,
__ 1 O·disk'Øtter med øver 220 programmer. USA 064 Kr. 290,,
__ 10 disketter med OV$" 220 programmer .(!BM 128 Kr. 290�. 
--1.yspenn med 12 programmer på diskett . • . • . . Kr. 385,-
---..Joystiok Quiok snoot 1 m/�ugekopper . . . _ . .  _ .  KI', · 99�· 
---.Joysttck Quick shoot 2 Turbo sugek. 09 autofire Kr. 185,-
---.JoystlCk Profesjonat 2 m I 2 irs garanti . • • . . . .  Kr. 275�· 
----Hele programklubben 19&7 12 diSkettsider • • .  Kr. 29Q,-
----Hele, programklubben 1 988 m/maskinko<tekurs . Kr. 290.-

Programklubben 1987 og 1988 er kun di&ketterl 
__ GRATIS KATALOG. 
__ GRATIS ! HU.RllSVARPAEMIE. DiSKETT MED 

MANGE PROGRAMMER TIL COMMODORE 64. 
Varene send��i ,postøpplr!aV. Ekspeøisjøn§.geQyr på K!, 15.- kpmmer i tilleggtil postvemets. portQO$!OJ)pkfavsgøbyt. " ' .  

J 
I 

I 
j ! 

I ! 



For folk som digger bilder: 

DIGITALE 
DRØMMER! 
Digitalisering er gøy! 
Her en noen grunn elg
gende tips for de som 
vil prøve seg litt fram. 
Både' C64 og Amiga 
duger! 

Av �tIe Røijen 

DIGITALISERE MED 64/1 28 
A digitalisere bilder er forholdsvis dyrt. 
Du må ha en digitaliseringsenhet til 
datamaskinen, og du må ha et video
kamera. Hvis du bruker en C64 klarer 
du deg med et vanlig familekamera 
(feks. en kamerarecorder eller et vi
deokamera og en videOspiller som har 
noen år på nakken). 

Bildet blir ganske grovkornet og du 
kan legge på farger veQ hjelp av funk
sjonstastene på datoren. Du kan også 
få skrevet ut et svartlhvit (farger hvis 
du har en fargeskriver) bilde på en 

. skriver. Ved hjelp av ulike konverte
ringsprogram kan du få gjort om bilde
formatet slik at du kan lese det inn i 
et tegneprogram. Det betyr at du kan 
fikse litt på bildet, beskjære det, legge 
på nye farger, tegne til ting, eller bru
ke et digitalisert bilde i din �n teg
ning osv. En �eldig enkel vei å gå er 
å bruke en «fryseboks» (en cartridge 
som fryser program og bilder) ved 
navn Action Replay, og et tegnepro
gram ved navn Blazing Paddles. Mo
dulen kan du få kjøpt hos DataTronic. 
DataTronic har også hatt en digitizer 
til C64 til den nette pris av kr. 1995..-. -

DIGITAL-AMIGA . 
Digitalisering av bilder med Amiga stil
ler større krav til utstyret for at resulta
tet skal bli bra. I nr. 1 4  av Datormaga
zins svenske del kan du lese en del 
om digitalisering ved hjelp av Amiga. 
Jeg skal her bare tilføye noen egne 
erfaringer. 

SVART-HVIT = BEST 
For å få best mulig resultat bør du 
benytte et svartlhvit-kamera. Fargeka
meraer gir bildet et ekkelt mønster 
som gjør at det blir grøtete. Et svartJ 
hvit-videokamera koster fra 3-5000 kr! 
Du kan bruke et overvåknirigskamera, 
et slikt som sitter i banker, supermar
keder osv. Philips har feks. et system 
med kamera og monitor som ikke er 
så dyrt, men det er ubrukbart i denne 
sammenhengen. Grunn?? Du kan ik
ke. ta ut videosignalet fra systemet, 
og det er nettopp det signalet du skal 
putte inn i din Amiga. Her duger det 
ikke med antennesignal! 

Rrma Holund på Lillestrøm har en 
del ulike typer, og det kan være mulig 
å få tak i brukt utstyr andre steder. 
Men husk, se etter om det fins en vi
deoutgang. BJ Electronics og JAMA
DATA markedsfører også svartlhvit
kameraer. 

«HJEMMELAGA 
GRABBER» 

FRAME-

En annen mulighet, som riktignok ikke 
gjør det mulig å digitalisere i farger, 
er å bruke en videospiller med BfW
omkobler og et bra still-bilde. Det var 
vanlig på en del spillere før. Ved dårli
ge farge-signaler kunne man skifte 
over til svart-hvit. 

Jeg har en Toshiba video (ny mo
dell) som jeg bruker på følgende må
te: Jeg kobler et videokamera (en 
kameraspiller) til Toshibaen via video
inn, BIW-omkobleren setter jeg i posi
sjon BfW, og så spiller jeg inn en sce
ne, f. eks. avfilming av et fotografi på 
en videotape i Toshibaen, opptak fra 

TV (me9 Bm på on!). Deretter spiller 
jeg av videoen, stopper videoen i pau
se (digitalt stilbilde). Dette signalet le
der jeg så inn i digitizeren. Dermed 
får jeg et bilde som lar seg digitalisere 
uten forstyrrelser. Bildet blir uten far
ger, og det er ikke mulig å digitalisere 
flere ganger med filter. 
En annen fordel som du oppnår er 
at du kan digitalisere fjernsynsbilder -
systemet fungerer som en framegrab
ber. Ikke med helt super oppløsning 
riktignok, men det fungerer! Jeg har 
prøvd både med low-res og high-res, 
men det ser ut til at low-res bildene 
blir best. De bildene som står til . artik
kelen er laget på denne måten. 

sA BEGYNNER MOROA! Det 
er etter at du har digitalisert et bilde 
at moroa virkelig begynner. Det å 
putte det inn i et tegneprqgram og 
bruke de krative evnene til å manipu
lere bildet. Skjære ut litt histen og pis
ten, bruke farger fra palletten osv. 
Både Deluxe Paint Il og Digi Paint har 
mye å tilføre! Amiga�iere kan også 
bruke digitaliserte bilder i feks. Kind 
Words tekstbehandlingsprogram. Du 
kan ha et bilde av deg selv med navn 
og adresse som brevhode, eller du 
kan lage en avis med digitaliserte bil
der på skjermen. I Kind Words kan 
du forandre på størrelsen av bildet og 
du har en viss mulighet til å flytte det 
rundt. 
Du kan også legge Inn et bilde i Page
Setter - deskTop publishing-program
met � lage en proff avis! Tekst
behandli.!'tQs-programmet Excellence 
kan også ta IOn bilder, og her kan du 
få avis-spalter på. sidene. En ulempe 
er at du da må skrive ut hele siden 

. som Qrafikk. OQ det Qir jo noe dårliqe-

re brød-tekst. I Kind Words får du 
penere utskrift. Desktop Vizawrite (se 
omtale et annet sted i bladet) kan ikke 
ta digitaliserte bilder. Dette program
met kan bare benytte bakgrunnsfarge 
pl us en ekstra farge -eller en gråtone 
og dermed skjærer det seg. I tilfelle 
må du gjøre bildet grafisk, dvs. helt 
svart-hvit. PageSetter og Professional 
Page lar deg lage en riktig avisside 
med tekst, spalter og digitaliserte bil
der. 

ccSLAKTEREN" GIR FARGER 
Vil du fikse på det digitaliserte bildet 
kan du bruke Deluxe Paint, Di�i Paint 
eller f. eks. Butcher. Ved hjelp av 
Butcher kan du legge på «kunstige 
farger» (pseudo-farger). Programmet 
oversetter gråtonene til farger og du 
får et mer eller mindre psykodelisk 
resultat som du kan justere nesten 
etter eget ønske. Det blir artige effek
ter! Du kan gjøre det samme ved hjelp 
av et tegneprogram. Bruher du De
luxe Paint III kan du oppnå ganske 
fabelaktige effekter. Du kan feks. la 

: Gro Harlmen Brundtland få bollekinn, 
små øyne, stor nese Og liten munn -
hvis du lager henne som en sirkel. 
Gled deg til å prøve! (Et tips til Jan 
P. Syse???) 

SKAFFE UTSTYR 
Digi View digitizer kan du kjøpe i en 

. Qod databutikk. (Butikken kan bestille 
fra BJ-Electronics) Den koster ca. 
2DpO kr. Har d,u en Amig� 500/2000 
rna du ·ha et adapter, en sakalt «Gen
der changer» . til ca. 345 kr. Data
Tronic har hatt digitizer til C641128 fra 
Print-Technic, og hvis ikke de greier 
å skaffe. så se til Danmark. 

j 



C-128 - Egentlig full av ressurser: 

PROG 
LISTEN 
TIL C1 28 

M-

Bearbeidet av Johnny Niska 

Commodore 1 28 anse
es vel fra Commodore 
fo� å være en ccdød�) 
maskin. Imidlertid fin
nes det en del pro
grammer for C1 28 mo
dusen selv om vi her 

på berget ikke har sett 
noen til de fleste av 
dem. Etter påtrykk fra 
forsmådde C1 28-eiere 
trykker vi denne listen 
over C1 28 prO$Jram
mer. Noen er a skaffe i 

Norge� og noen i Sveri
ge. De fleste må du nok 
bestille fra USA eller 
England. Denne listen 
er utarbeidet av Anders 
Reuterswerd. 

. , 
PROGRAM 
1 54 1 /1 571 Drive Alignment 
Basic 8.0 
Basic Compiler 1 28 
Big Slue Reader 
Bob's Term Pro 1 28 
CadPak 1 28 
Canrion 
ChartPak 1 28 
CMS Accounting 1 28 
Cobol 
Colorez 1 28 
CP/M Kit 
Data Manager 1 28 
Digital Superpak 2 
Family Tree 1 28 
Fleet Filer 
Reet System IV 
FontMaster 1 28 
Fontpack 1 
Fontpack 2 
Foritpack Plus 
GEOCalc 1 28 
GEODexlDeskpack 1 28 
GEOFile 1 28 . 
GEOProgrammer 1 28 
GEOS 1 28 
GEOWrite Workshop 1 28 
Gnome Kit 
Gnome Speed 
Helper . 
Home Designer 
KFS Accountant 
KFS Construction Module 
KFS Inventory Module 
KFS Invoicing & AIR Modul 
KFS Prdfessional Modu!e 
KFS Restaurant Mcx:lule 

. Kyan Pascal 
Mach 1 28 
Merlin Assembler 1 28 
Neofont 
Page Builder 1 28 
Page lIIustrator 
Partner 1 28 
Personal Portfolio Manager 
Pocket Filer 2 
Pocket Planner 2 
Pocket Writer 2 
Power Assembler 
Power C 1 28 
Pro Tutor Accounting 
Protolinc BBS 1 28 
Prototerm 1 28 
Ram Dos 1 28 
Securities Analyst 1 28 
Super 81 Utilities 
Super C 
Super Chip 
Super Disk Librarian 
Super Pascal 
Superbas 1 28 
Superbase 1 28 
Superscript 1 28 
Supertext 1 28 
Swiftcalc 1 28 
Sylvia Porter's Inv.Manag. 
Sylvia Porter's PIF 1 28 
TAS 1 28 
Vizastar 
Vizawrite CIassic 
Word Writer 1 28 
Wordpro 1 28/S 
Wordwriter 1 28 
Writestuff 1 28 

PRODUSENT 
Free Spirit Software 
Patech Software 
Abacus 
Sogwap Software 
Progressive 
Abacus 
Kracker Jax 
Abacus 
CMS Software Systems 
Abacus 
B-Ware 
Inca 
Timeworks 
Digital Solutions 
Merrill Ward 
PSI 
PSI 
Xet€C 
Berkeley Softworks 
Berkeley Softworks 
Berkeley Softworks 
Berkeley Softworks 
Berke/ey Softworks 
Berkeley Softworks 
Berkeley Softworks 
Berkeley Softworks 
Berkeley Softworks 
Kira Corp 
Kira Corp 
Kracker Jax 
Kendall 
KFS 
KFS 
KFS 
KFS 
KFS 
KFS 
Kyan 
Access 
Roger Wagner 
CDA 
Patech 
Patech 
Timeworks 
Abacus 
Digital Solutions 
Digital Solutions 
Digital Solutions 
Spinnaker 
Spinnaker 
PSI 
B-Ware 
B-Ware 
Free Spirit Software 
Free Spiri� Software 
Free Spirit Software 
Abacus 
Free Spirit Software 
Free Spirit Software 
Abacus 
W-prosoft 
Precision Software 
Precision Software 
W-prosoft 
Timeworks 
Timeworks 
Timeworks 
Abacus 
Viza Software Ltd 
Viza Software Ltd 
Timeworks 
Spi'lnaker 
Timeworks 
BL,SY Bee 

BESKRIVELSE . 
Kalibreringsprogram for diskdrive 
Basic-utvider for 80-kol .grafikk 
Kompileringsprogram 
Konvertering IBM PC-Commodoreformat 
Terminalprogram 
CAD-program 
Kopieringsrutiner 
Graf-program 
Bokføring 
Programspråk 
Konvertering 40 til 80-kol .grafikk 
Public Domain CP/M-program ' 
Databaseprogram 
Pocket Filer, Planner & Writer 
Slektforskning 
Databaseprogram 
Teksbehandler og databaseprogram 
Teksbehandler , utskrift med fonter 
Nye fonter til GEOS 
Nye fonter til GEOS 
Nye fonter til GEOS 
Regneark til GEOS 
Navneregister + diverse til GEOS 
Databaseprogram til GEOS 
Assemblerrutiner for GEOS 
Ikon-basert operativsystem 
Tekstbehandling til GEOS 
Programmeringsverktøy 
Kompilering 
Hjelp til Basic 7.0 
CAD-program 
Bokføring 
Tilleggsmodul til KFS Accountant 
Tilleggsmodul til KFS Accountant 
Tilleggsmodul til KFS Accountant 
Tilleggsmodul til KFS Accountant 
Tilleggsmodul til KFS Accountant 
Programspråk 
Fastload, CARTRIDGE 
Assembler, disassembler 
Nye fonter til GEOS 
Desktop publishing 
80-kol. grafikkprogram 
"Desktop,>-tillbehør, CARTRIDGE 
Aksjeprogram 
Databaseprogram 
Regneark 
Teksbehandler 
Assembler 
Programspråk tidigere C Power 
Opplæringsprogram, bokføring 
BBS-program 
Terminalprogram 
Ramdisk-program 1 750 RAM Exp. 
Aksjeprogram 
Kopieringsrutiner for 1 581 
Programspråk 
Nytt operativsystem i ROM-krets 
Diskkatalog-program 
Programsprak 
Svensk versjon av Superbase 1 28 
Databaseprogram 
Teksbehandler 
Svensk versjon av Superscript 1 28 
Regneark 
Aksjeprogram for hjemmebruk 
Personlig budsjettplanlegging 
Aksjeprogram 
Regneark, database og grafikkprogram 
Teksbehandler 
Teksbehandler 
Teksbehandler 
Teksbehandler 
Teksbehandler 

PRIS 
B: 25.00 
A: 29.95 B: 30.00 
A: 36.97 B: 42.00 
B: 32.00 S: 
A: 36.97 B: 42.00 
A: 36.97 B: 42.00 
A: 34.95 B: 29.00 
A: 24.97 B: 29.00 

. B: 1 29.00 
B: 29.00 .. 
B: 1 2.00 
B: 22.00 
A: 33.36 
A: 60.97 B: 67.00 
B: 39.00 
A: 24.97 B: 29.00 
A: 48.97 B: 52.00 
A: 36.97 B: 39.00 
A: 1 0.98 S: 
A: 1 8.97 B: 22.00 
B: 35.00 
A: 42.97 B: 45.00 S: 
A: 42.97 
A: 42.97 B: 45.00 S: 
A: 42.97 
A: 42.97 B: 45.00 S: 
A: 42.97 B: 45.00 S: 
B: 29.00 , .  
8: 29.00 
A: 24.95 

' B: 45.00 
B: 1 1 9.00 
B: 52�00 
B: 52.00 
B: 52.00 
B: 52.00 
B: 52.00 
B: 49.00 
A: 30.97 
A: 42.97 B: 45.00 
B: 1 9.00 
B: 39.00 
B: 29.00 
A: 39.84 B: 39.00 
B: 42.00 
A: 36.97 B: 39.00 S: 
A: 36.97 8: 39.00 S: 
A: 36.97 B: 39.00 
B: 30.00 
B: 30.00 

_ B: 69.00 
B: 45.00 
B: 1 2.00 
B: 29.00 
B: 35.00 
8: 29.00 
B: 45.00 
8: 45.00 
B: 1 9.00 
B: 45.00 
S: kr 995 
A: 48.97 B: 49.00 
A: 42.97 B: 45.00 
S: 
A: 33.36 B: 39.00 
B: ? 
A: 46.32 B: 50.00 
B: 42.00 
B: 60.00 
B: 60.00 
A: 33.36 
B: 30.00 
B: 39.00 
B: 24.00 

( P r i s e r  i U S  $ h"'1T o r  l K K E:  a nne t. e r  oppg i t t ) 
A = Software Support International, 2700 NE Andresen Road, Vancouver, WA 98661 , USA 
B = Briwall, PO Box 1 29, Kutztown, PA 1 9530, USA 
S = Svensk pris 

9 

Billigsalg på tellerskritt? 

DATAPAK 
FOR DE 
KRESNE 
Støyfrie linjer har alltid 
vært og kommer til å 

, være modembrukere
nes drøm. Televerket i 
Norge tilbyr tjenesten 
Datapak. Denne tjenes
ten er billig o� gir store 
muligheter bade nå og 
for fremtiden. 

F
ørste skritt er at man ringer opp 

Datapak på telefonnummer 
01 65, som kun koster deg lo
kaltakst. Herfra blir en så kop-

let opp mot en sentral. Fra denne 
sentralen kan man nå angi såkalte 
adresser til andre steder i Norge og 
verden. Dataene (tegn, etc.) går 
gjennom egne linjer, som er satt opp 
til dette formålet. Disse kalles «høy
hastighetslinjer», og er atskilt fra de 
vanlige linjene. 

BRUKER AV DATAPAK 
Det er i grunnen ganske enkelt. Først 
ringer man 01 65 og får .kontakt. Hvi� 
man bruker 2400 bauds modem, ma 
man ' taste «,SP + Enter.» (Bruker 
man 1 200 baud, må man isteden tas
te <!Enter, Enter, 01 og til slutt En
ter».) så blir man spurt om et passord 
som skal bestå av 'en N, 6 tall og 6 
bokstaver. Når passordet er skrevet 
inn, blir man bedt om' å taste adres
sen. - Adressen er ikke den samme 
som et vanlig telefonnummer. Et eks
empel på adresse er A31 01 37 som 
er en' BBS (eller -på - norsk , EOT, 
,, <  E ::;. Iektronisk' < E >  ppslags < T
> avle») . på Hønefoss ved navn 
SLHK-Datakom (Statens _ Lærerhøy
skole i Handels- og Kontorfag). Ved å 
trykke A31 0137, blir jeg automatisk 
oppkoplet til BBSen. Det finnes en 
MENGDE andre adresser, blant annet 
til USA som er litt spesielt. Det skal 
jeg komme nærmere inn på nedenfor. 
Det er ikke mulig å ringe andre baser 
ved hjelp av Datapak. Foreløpig er det 
bare USA som har et slikt s"y�tem. 
Det norske televerket holder pa a tes
te ut noe lignende som i USA. Disse 
systemene finnes på de nye sentrale
ne som etterhvert kommer i flere di
strikter. 

TIL USA . .  
Jeg skal ta for meg ringing i USA til 
en BBS kalt Blue Ribbons BBS, hvor 
SysOp er Helene Fischer. Først kopler 
jeg meg opp mot Datapak, oppgir 

passordet, og så adressen til distriktet 
rundt Newark, i staten New Jersey 
hvor BBSen ligger. Koden er A031 1 O 
201 0  0301 . Etter at jeg er koplet til 
distriktet, kan jeg ringe ved hjelp av 
Hayes-kommandoer (AT-kommando
er). Jeg taster AT + Enter, for å sjek
ke om modemet i andre enden virker. 
Etter det taster jeg ATDT7917471 , 
retningsnummer ikke er nødvendig. 
Dette er de grunnleggende tingene 
ved Datapak. Det finnes også andre 
funksjoner. 

PRISEN 
Abonnementspris er 250 kroner per 
kvartal (altså 3 måneder). Det koster 
også 1 3  øre per anrop . 
Takstene til USA er som følger: 
* 50 kroner per 1 000. segment (1 seg

ment = 64 bytes) 
* 1 krone og 1 5  øre per påbegynt 

minutt 
Takstene i Norge (over hele Norge) 
er som følger: 
* 7 kroner per 1 000. segment 
* 27 øre per påbegynt minutt 
I tillegg kommer vanlig IQkaltakst som 
er 1 krone per påbegynt 3. minutt 
(mellom 08-1 7) og 1 krone per påbe
gynt 9. minutt (mellom 1 7-08). 

SAMMENLIKNING 
Skal man sammenlikne en vanlig tele
fonsamtale til USA kontra en samtale 
over Datapak, ville man få følgende 
regnestykke: 
En samtale med 30 minutters varighet 
med hastighet 1 200 baud over det 
vanlige telenettet på en hverdag i kon
tortiden: 
36 minutter x kr. 1 4,- per min. 420,
En samtale over Datapak, også med 
30 minutters lengde, 2400 baud: . 
1 , 1 5  kroner pr. minutt . kr 34,50 
Ca. ett segment kr 50,00 
Ett oppkall kr O,1 3  
Lokaltakst til Datapak kr 1 0,30 
Sum kr 94,93 
Merk at abonnementsavgiften på kro
ner 250,- ikke er tatt med i dette reg
nestykket. 

KONKLUSJON 
Jeg vil si at Datapak er en bra og rime
lig ' Iøsning for personer (ikke bare 
voksne) som bruker datama&.kinen til 
å kommunisere med. 
Ønskes flere opplysninger om Data
pak, se i -telefonkatalogen under Data
kom. 
Adresse til Oslo Datakom, er: 
Oslo Datakom, 
postboks 727 Sentrum, 
0105 Oslo 1 . . 
Telefon: (02) 40 50 60 

ENDELIG! 
Nå finnes det som du har ventet på! Brevkurs i mas
kinkodeprogrammering på AMIGA! Totalt er det 1 2  
informasjonsrike brev . 
Her lærer du maskinkode fra den spede begynnelse 
til ekspertnivå. Her lærer du hvordan AMIGA fungerer 
helt ned på grunn-nivå. Ved hjelp av dette kurset blir 
du hurtig og greit i stand til å skrive dine egne pro
gram. enten det nå bl ir et enkelt LOna-program eller 
et avansert spil l  som utny,tter AMIGAtens mulig
heter til det maksimale . 

Hvert brev koster 1 45,· 
+ postoppkrav ·på kr 20,50. 

Forskuddsbetaling = porto- og oppkravsfritt . 
Bestill NA ! fra: ARCUS 

Postboks 336, 6401 MOLDE - Postgiro: 4 60 05 99 
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tier presenterer vi for
skjellige små og store 
nyheter fra fjern og nær. 
Send oss gjerne et tips! 

A.L.F. 

A .L.F. er  et  harddisk-interface for 
alle Amiga-modellene. Dette er 

konstruert for bruk med ST-506 
HD'er (IBM type.) Interfacet leveres 
med alle nødvendige kabler, men 
uten strømforsyning og harddisk. 
Norsk brukermanual og installe
ringsdiskett vi l  følge med. Interfa
cet autobooter ikke, men det funge
rer under FFS (Fast File System) 
som man finner under Kickstart 
1 .3. 

Norsk Datormagzin har fått inter
facet demonstrert, og det ser virke
lig bra ut. Pris: 2350.- Kan bestilles 
fra First Aid ComputerService AlS, 
tlf 02 361 1 75 .  
First A id  ComputerService har og
så utviklet en Kickstart-switch som 
gjør det mul ig å velge mellom for
skjellige Kickstart-versjoner. Dette 
gjøres med en bryter som monteres 
pa et lite synlig sted. Pris: ca 400.-

Dessuten har det kommet en 
hardware virussjekker . Dette er et 
l ite kort som lager en pipelyd når 
det er en ustandard bootblock. Er 
det en van l ig Workbench-disk og 
kortet piper, .da er det virus på dis
ketten .  Pris: ca 400.-

FERDIG FORMATERTE 

A lt gjøres for å -få kundene til å 
kjøpe akkurat DET produktet. 

Det siste nye i England er at man 
kan kjøpe d iskettene ferdig forma
tert, og med garanti at de skal fun
gere første gang de prøves. 

Et annet firma har redu,sert prise
ne på diskettene sine, og gir dessu:
ten med et fotografiapparat om du 
kjøper over 50 disketter. 
Et tredje firma tilbyr en min i-ste
reo-radio ved kjøp over et vist an
tal l ,  mens et fjerde firma gir' deg 
gratis spi l l .  (Dette er - dessverre? 
- ikke lov i Norge. ccTiigifts-loven 
setter en streng stopper for 
slikt . . .  Red.) , 

F. 1 6  FLIGHTSIM.  I gjen e n  flysimulator, o g  igjen skal 
dette være noe spesielt . I mot

setning ti l  alle andre flysimulatorer 
der du kun er på rullebanen og i 
luften, skal du nå kunne være med 
i besetningsrom og hangarer, Des
suten skal du være med å «pre
flight briefing» (taktikk, problemstil
l ing), og selvfølgelig også flyging.  

Cockpiten skal Være siste moder
ne utgave av F 1 6  Fighting Falcon. 
Masse mul igheter er t i lrettelagt i 
spillet .  BI .  a. kan man spil le mot 
hverandre med to datorer. Manua
len er på 1 00 sider! ! Spil let finnes 
i 64/Amiga og PC-versjon. Prisene 
er her oppgitt i PUND: PC/Amiga: 
24.95, C64 disk: 1 9.95 kasett: 
1 4.95. Skriv til Digital Intergrations 
Limited, Watchmoor Trade Center, 
Watchmoor Road, Camberley, Sur
rey G U 1 5  3AJ. Tel .  095 44 276 
684044. 

AMIGA 2500 .. . �:.- F " " ''-�\;': :' :-; � ;,-, ( I .  - . t \ fl�) ��' .. . � . " l . ' Amiga 2500 ble vist for første 
gang under Which '89. A2500 

opererer under Workbench 1 .4 og 
den har 68020 som standard. Dato
ren har plass ti l  både Unix-kort og 
AT-kort. Commodore har på sam
me messe også demonstrert nett
verk til både PC og Amiga. 

STEREO-LYD B ruker du TV'en som monitor 'ti l 
din Amiga? Eller har du en 

mono-monitor? Trilogic har i tilfelle 
produsert en artikkel akkurat for 
deg. Det er en liten stereo-forster
ker med to høyttalere. På forsterke
ren har man en egen volum-kon
troll .  Dette produktet kan også ste
reo-monitor-eiere ha nytte av, da 
stereo-lyden blir mye bedre ved å 
plassere høyttalerene et stykke fra 
hverandre. Pris i England: 1 9.99 
PUND. Skriv til Trilogic Un it 1 ,  253 
New Works Road, Bradford BD 1 2  
OQP, England. Tlf. 095 44 274 , 
691 1 1 5. 

Alt kan skje i Japan - og det skjer. 
En ny dataspil l maskin som vei

er kun 300 gram er det siste fra 
Nintendo. Dette er en bærbar enhet 
(batteridrevet) med en LCD skjerm 
med 23.000 punkter. Spillene vil  
som vanl ig l igge på cartridge. Pri
sen i Japan vil være rundt 6-700,
kroner. Den vil komme ti l USA se
nere i år, men når den kommer ti l  
Europa er det ingen som vet. 

PRESSEMELDING ZVTIRON ELEKTRON IX AB i 
Sverige har sendt oss denne 

pressemeldingen: 
Zyttron Elektronix er en nystartet 

programvaredistributør. Vi har tid
ligere vært forhandler av Commo
dore-produkter. Den største delen 
av vårt sortiment kommer til å bestå 
av strategi- og simuleringsspil l  som 
bygegr på h istoriske, hypotetiske 
eller fremtidige hendelser (f.eks. 
politikk, mi l itære operasjoner, øko
nomi og andre former for simulato
rer). Som skandinavisk general
agent kommer vi utelukkende til å 
bestille våre produkter direkte fra 
produsenten sl ik at prisen vi l til en 
hver tid være gunstigst mul ig. 
Allerede nå tør vi påstå at vår første 
tittel «FIRE BRIGADE» (Panther 
Garnes, Australia) til AMIGA, IBM 
PC, ATARI ST og MAC kom mer til 
å bli  et av de største strategispil le
ne --som har vært solgt i skandina
via. «FIREBRIGADE» (test av FIRE
BRIGADE i neste n ummer av NDM.  
Red.) krever 1 MB RAM og utnytter 
datoren maksimalt. Spillet har fått 
meget bra kritikk i utlandet. Neste 
strategispil l  som kommer for saJg 
er «BLlTZKRIEG AT' THE ARDE�
NES». 

Zyttron Elektronix forhandler pr. 
i 'dag med flere store programvare
produsenter , så utover våren kom
mer flere intressante titler til å duk
ke opp i vårt sort iment. Vi er stadig 
på jakt etter nye forhandlere av 
våre produkter, eJ du interessert 
kan du ta kontakt med oss på 
telefon 095 46 753 51 1 66, 
telefax 095 46 753 51 2 75. 
Vår adresse er: 
ZVTTRON ELEKTRON IX AB, 
Postboks 1 071 , 
S-1 4401 Rønninge, 
SVERIGE, 
ATT: Hans Linder. 

AMIGOS HARDWARE 
FOR AMIGA Det kom et brev fra Data-Vice: 

�migos HS 20 MB harddisk for 
AM�GA 500, 1 000 og 2000 er det 
første Amigos-produktet vi lanserer 
fra FLESH & H RNEMANN GBR. 
Amigos Hardware er hovedsakli� 
lagringsenheter. Vi kommer ti l  a 
markedsføre Amigos 3 1 /2» og 5 
1 /4» diskettstasjoner. 
Norsk manual , oppstartsdiskett 
samt installsjons-software vil følge 
med alle produktene. Harddiskene 
leveres ferdig FAST-FILE forma
tert, og med WorkBench � .3. For 
Amiga 2000 kan intern-versjoner 
lew�res. Vi kan i t i l legg til AMIGOS 
20 MB levere følgende størr-elser: 
AMIGOS HS 30, 40, 60 MB hard
disker.: 

Alle produktene er ' testet · på fa
brikken i Tyskland ; og testresulta
ter følger med hver maskin:  Vi ga
ranterer minst 20 MB lagringsplass 
på Amigos HS 20 harddisken og 
kontrollerer selv alle maskinene, 
samt formatering og installasjon av· 
WB 1 .3. 

. 
Amigos harddisk er klar t i l  bruk, 
kunden behøver bare å koble den 
ti l maskinen og skru på strømmen. 
Dette anser vi som en av de største 
fordelene ved Amigos. Andre syste
mer kerver ofte komplisert installa
sjons- og formateringsarbeide. 

DATA-VICE er en avdeling av 
DL TV A.S - Drammen. Avdel ingen 
er opprettet for å ta seg fjV kunde
support og de data-tjenester vi til
byr. Vår adresse er: DATA-VICE 
c/o DL TV A.S, Postboks 2201 
Strømsø, 3003 Drammen. Att: Cla
es Krokeide. Telefon: 03 83421 8  
Telefax: 03 833684 
. . .  så da er altså konkurransen om 
harddisk-markedet i gang for fullt. 
Skal vi gjette at prisene vil synke 
etter hvert? 

Now aVaililblc for • Macintosh 
• IBM PC and 100% compatiblcs (MOK, ECA; CGA, Herc, AT&T 

5.25" & 35n disk fonnats) , 

Soon for 
• Amiga <l'Mh) (Dt.'<:embt'r '88) • Apple nes (Earlv '89) • Atari ST <Early '89) h1 the works 

• The Uulge - the definitive game of the Gennan 1944 Ardenne Offensive (EarJy '89) 

HD CARTIDGES Det meste kommer til Amiga for 
tiden. Nå kommer også en 

harddisk med cartidges. - D .v.s at ,. · 

Th'e 
breakthrough 
you've . been 
waiting for! 

'a real winner' - Br€ahut Il;' 
ia milestone for computer 
wargames41 - ComputlOr G:,ming Wnr!,i #49 

'sets a stan�ard for other game makers to follow� , S!ra�:&y & 1','''h" m,q 
-the high resolution graphics and game mechanks are 
remarkable� - Grcnatii�r 1133 

• easy to use grapI1k interface 
• networked via modem or rable 

man har en harddisk med disketter! 
Hver av cartridgene har 20 MB lag
ringskapasitet. En slik cartridge 
koster rundt 65 pund . Systemet er 
også raskt. Cartridgene har en ak-

HRP $49.95 

. '  . 

sesstid som overgår de fleste bi l l i 
ge PC HD'er. 40 mi l l isekunder er 
slett ikke dårlig for et slikt produkt. 

At dette ikke er bi l l ige saker, sier 
seg selv. Prisen på selve stasjonen 
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KATALQ 
- for hjem G medata og PC-b 

. ruke re 

er ikke kjent i skrivende stund. Men 
spesielt interesserte kan ringe 
Burocare Graphics Design, tlf. 095 
44 1 907 3636. 

WILLOW Det første produktet fra europeis
ke M indscape vil være spil let 

Wil low. M indscape fikk denne kon
trakten rett før US GOLD sikret seg 
rettighetene til alle fremtidige LU
CASFILMs spil l .  Hvordan spil let 
bl ir , vet vi dessverre ikke, men det 
føyer seg nok inn i rekken av alle 
de andre film-spi llene med vekslen
de kvalitet. 

COMMODORE 
SLO NIXDORF Computerworld Norge har testet 

Commodores PC 40- 1 1 1  mot 
N ixdorf 881 0  M45 som begge er 
IBM-kompatible AT-maskiner. Her 
var det overhodet ingen tvi l .  COfil
modore var best og bi l l igst . Etter å 
ha lest denne testen er det abso
lutt ingen grunn ti l  å kaste bort pen
gene på Nixdorf 881 0 M45. PC 
40- 1 1 1  kom best ut på alle punkter, 
selv om begge maskiner er bygget 
rundt den samme 80286-prosesso
ren fra Intel .  BRA, COMMODO
RE! ! !  

C1 28 SOFTWARE Compu-prog , et l ite firma i Oslo 
som har C 1 28 som sin baby, 

har sin nyeste katalog 'ferdig i disse 
dager. I denne finner vi alt fra tekst
behandling til ' programmerings
språket "e,,: -Spill f innes ikke. Mer 
informasjoll få� fraiCompu-Prog , 
Vestbrynet: .1 " .  :'176 q516 1 1 .  . 

. . ;  � -
FONT�AST;ER 1 2 8 Samme firma som ovenfor leve

rer også Fontmaster 1 28 ti l  
C1 28. Dette ' programmet skrøt vi 
opp i skyeneo i forrige nummer, og 
telefonen har 'ringt fordi vi ikke fikk 

. med leverandøren, Det er en fei l  
vi neppe gjør ·igjen: Så altså: Com-

. pu-Prog "er . st e'det. . . . 

OM KATALOGER . . . .  Kataloger og oversikter hjelper 
deg å finne fram i jungelen av 

programvare. H itti l  har det ikke 
kommet en felles programvare
katalog i Norge. To av program
vare-importørene har derfor laget 
en ordentl i� katalog over sine pro
dukter. Bade JAMA DATA og 
SCANDOMATIC har lagt ned et 
stort arbeide i å lage katalogene så 
oversiktlige s'om mul ig .  SCANDO
MATICS katalog inneholder blant 
annet bilder av disketter, spill og 
andre produkter. JAMA DATA's 
katalog har et mer «forklarende» 
innhold (salgstekst/omtale over 
hvert eneste program) sl ik at du får 
vite l itt om programmet bare gjenn
om å lese katalogen . Ingenting er 
gratis (aller minst i disse tider) -
prisen på katalogene er 24 kroner 
(JAMA DATA) og 1 5  kroner (SCAN
DOMATIC) . Det er jo selvsagt en 
vurderingssak om du vil kjøpe en 
slik katalog, men vi synes det er 
et meget fint ti ltak for a få oversik
ten . 

AMIGA-FAX I CS har nå gjort 'det mUl ig å sende 
og motta bilder ved bruk av- en 

Amiga og . en kortbølgemottager. 
Du kan bl .a . .  motta ·bilder fra vær 
satelittene på den andre siden av 
kloden . -.Og resultatet? Mye bedre 
enn man skulle ha trodd. Det hele 
kommer, selvsagt an på hvor gode 
mottakerforhold man har. En proff 
kortbølgemottag�r med stor utean
tenne er å anbefale, l1)en en l iten 
hjemmeradio skulle også klare seg . 
Har du i til legg en kortbølgesender, 
kan du sende bilder t i l  den andre 
siden av kloden, uten at det koster 
deg et øre i telefonregning eller 
porto. For. mere informasjon, skriv 
t i l  ICS Electronics Ltd. ,  PO Box 2, 
Arundel , West Sussex, BN 18 ONX, 
England . Tlf 095 44 24 365 655. 

AMIEXPO, NEW YORK . . .  

. . .  NAG PLUS e r  et program som 
styres av klokken i Amiga'en . Du 
kan legge inn avtaler, møter, t ing 
du skal huske eller telefoner du 
skal ta. Disse tinj;Jene «popper» opp 

. på skjermen pa en .spesifiserbar 

dato og klokkeslett. Batch-filer kan 
programmet også styre etter sam
me prinsippet. 

. . .  SCANLOCK er en ny genlock 
med mul igheter for det nye TV-

• systemet: H igh-Density Television 
som kommer i bruk i løpet av 1 990. 
PAL-versjon er nesten ferdig . 
. . .  bærbar Amiga? JOURNEY MAN 
består av en Amiga 500, to 3 1 /2» 
diskettstasjoner, 1 MB RAM med 
klokke, monokrom-monitor samt 
strømforsyning. Alt dette forsvarlig 
pakket inn i en stresskoffert av 
metall som måler 1 8  cm i høyde, 
46 cm i bredde og 40 cm i dybde. 
Vekt: ca 13 kg . Farge-monitor vil 
være ti lgjengel ig i løpet av kort tid . 
De to ungdommene som har stått 
for utvikl ingen av dette produktet 
sier at de holder på med en vann
tett utgave også, men er ikke sikker 
på om det er marked for det (Amiga 
for dykkere? Tøys! Red.) .  Pris på 
den vanl ige utgaven er ikke så for
skrekkelig i l le: 2500 US dollars. 

. . .  for Amiga 500 eiere som bruker 
INTERLACE - her kommer løsnin
gen : Flicker-fixer t i l  500'en din vil 
komme på ca. 225 US dollars! Mic
roWay, firmaet som har utviklet 
denne lover en PAL-verjon ganske 
snart (�anske er jo et relativt be
grep nar vi snakker om utvikl ing). 

. . .  har du nettverk t i l  d in Amiga 
2000? Skulle du være så heldig, 
kan vi bare i forbifarten nevne at 
det er kommet et t i l leggskort som 
gir deg 7 seriell-porter for kommu
n ikasjon . 
. . .  CATS (Commodore Amiga Te
chnical Support) i USA har lagt 
fram et noget spesielIt forslag til fle
re I�dend.e programvare-produsen
ter/utviklere. Forslaget går i korte ' 
trekk ut . på at .programr:ner og eks- , 
trautstyr t i l  Amiga SKAl. �tvikle. 

KREDITTKORT pA SYKE
HUS D rexler Technologi er et fi rma 

fra Calif.omia som har spesia
l isert seQ på laser .og lagringsmulig-. 
heter. Pa et sykehus i Lbndon prø- r
ver de nå ut noe nytt fra Drexler. 
Det er et magnetkort på størrelse 
med et vanl ig kredittkort . . 
Dette kortet kan ved hjelp av laser
teknologi lagre opp til 800 sider 
med tekst. Hver pasient har sitt 
eget kort hvor alle data er lagret. 
Det · spesielle med kortet er bl .a. 
måten dataene blir lagret på. I mot
setning til en vanlig diskett som lag
rer data i sirkler på disketten, bl ir  
dataene nå lagret på kryss og tvers. 

TDC BRU KER 1 MILL. På Developers Conferenee i 
Frankfurt avslørte The Disc 

Company sine planer om å investe
re over 1 m il l ion dol lar i i Europa i 
løpet av 1 989 for å kjøpe opp nye 
og originale programmer 10r Com
modore Amiga. 
Med sitt hovedkvarter i Ann Arbor, 
Maine, og sitt europeiske hoved
kvarter i Paris er The Disc Compa
ny en av de utgivererne av software 
i verden som tJtvider mest. TDC 
distribu�rer sine produkter gjenn
om et internasjonalt nettverk av 
underdistributører i Nord-Amerika, 
Europa og Australia. 
TOC vil lansere en internasjonal 
annonsekampanje i alle de største 
Amiga-bladene hvor dø vil informe
re alle uavhengige utviklere av soft� 
ware om fordelene som TOC kan 
ti lby kreative kunstnere� · . 
- Vanl igvis går utviklerne av softwa
re-produkter til en nasjonal utgiver: 
som igjen vil selge propuktet på l i
sens til en annen utgiver utenlands, 
og på den måten får de sine royali
ty-inntekter skåret ned betydelig, 
forteller Howard Marks, d irektør for 
den europeiske delen av selskapet 
- Vi er det eneste f irmaet som spe
sial iserer oss på Amiga som tilbyr 
internasjonal distribusjon uten å 
måtte betale underlisenser til na
sjonale distributører, noe som betyr 
at utvikleren av produktet får flere 
penger i egen lomme, fortsetter 
Marks. 
- Vi ti lbyr uavhengige software
utviklere en meget gunstig økono� 
m isk pakkeløsning som består av 
betydelige forskudd o� store royal
ties, og vi venter å fa inn et stort . 
antall forslag på nye bra software-

- produkter, avslutter Marks. 
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I forrige nummer av 
Norsk Datormagazin 
fikk vi rett og slett ikke 
plass til leserbr�vene. 
Derfor tar vi det igjen 

. denne gangen, med 
hele to sider med brev 
om smått og stort. : 

OM SERiØSITET . � .  
Vi 'har fått utrolig mange reaksjoner 
på Kjetil Arsland's brev i · nummer 
2/89. Noen av disse brevene kommer 
først på trykk nå, først ut er Lasse 
Drageset: 

Hei Norsk Dator . . .  
Jeg ble meget forbannet når jeg leste 
brevet til Kjetil Arsland, og her er mitt 
svar: 

Hvilken aldersgruppe tror du leser 
Norsk Dator?? Gamle freakere som 
bare har brukerprogrammer?? Nei, 
det er stort sett ungdommer i alderen 
1 4- 18  år. Det de er ' interessert i, er 
nettopp hva NOM serverer. ' 

Tror du 'at de er ute etter <<seriøse" 
brukerprogrammer? Nei, de er ute 
etter opplysninger om hackere, ,crac
kere, demoer, programmering, grup
per, spill osv. De er ute etter å I�re, 
få vite noe. Det får de nettopp på den 
måten NOM lager blad pa, nemlig; 
tips, leserbrev, tester av utstyr, ma
skinkode, demoprat (ikke så mye av 
det ennå, men det kommer nok). «SE
RIØST,,? det er et ord som du tydelig
vis har hengt deg opp i (gid du hadde 
gjort det). Hvorfor kjøper du deg ikke 
en <<seriøs» maskin også??! (IBM-PC 
for eksempel) Jeg tviler på at du får 
noen mer <<seriøse» programmer til 
den lille Atari'en din enn andre får til 
Amiga'en! 

Siden Atari'en er så fantastisk -
hvorfor bruker ikke alle VIDEO-BIL
DE-GRAFIKK-entusiastene denne 
maskinen da?? Det er sant at Amiga'
en er blitt brukt mye til spill, men 
mesteparten av <<seriøse» Atari-pro
grammer finnes også til Amiga. Hva 
er forresten så forbannet seriøst med 
en liten Atari?? 

"Selvsagt røk 64'en etter noen må
neder» - Hvorfor selvsagt?? Nå har 
også MIN C64 konket ut, men det er 
etter 4 ARS hardt bruk. Jeg tror ikke 
C64'en er mindre holdbar enn en Ata
ri - snarere tvert i mot! 

Jeg skulle gjerne ha skrevet dette 
direkte til deg, mm jeg ville gjerne at 
det skulle komme til NDM. Vi kan 
heller skrive og krangle mer i private 
brev, ok?? Jeg mottar gjerne andre 
reaksjoner! 
Med hilsen 
Lasse Drageset 
Lovik City 
6878 LOVIK 

Til Datormagazin. 
Jeg er en gutt på 14 år og er en 
meget lykkelig eier av en Amiga 500. 
For noen dager siden kjøpte jeg NOM. 
Ei kuuul avis forresten .  Men enkelte 
ser ut til å ville ødelegge hele oppleg
get. Jeg sikter til Kjetil Arsland som 
hadde skrevet et brev til avisa. Alle 
som ikke vet hva en lamer er, kan 
bare lese innlegget hans. HAN vet 
tydeligvis ikke hva en cruncher er 
engang! !  Og for ' han virker det som 
om det gjelder å ha en maskin som 
varer lengst. Istedet for å kjøpe en 
Atari, kunne han bare kjøpt en liten 
kredittkort-kalkulator fra Taiwan. Sik
kert like lang varighet og like mange 
muligheter på DEN som på Atarien! 

Hvis denne herremannen synes 
Atari ST har utrolige grafikk- mulighe
ter, kan han ikke engång ha SETT 
en AMIGA! ! !  Og grunnen til at Amiga 
er en ,<spilledåse .. må være det at det 
finnes så mange spill til den,  og der
med finnes det også mange ,<seriøse .. 
programmer (hva han nå mener med 
dOt) til den. Dessuten er det kjempe
bra at NOM har kontakt med hacke-

, relcrackere ute i Norden. For HVEM 

Skryt, skjenn, hummer, kanari, krangler, tips og historier - alt er velkommen til 
lesernes sider. Alt blir lest, (se foto!) noe kommer på trykk og noen heldige får en 

. liten oppmerksomhet i posten. Send oss noen o�d om 'hva du ha� på hjertet! Vi 
forbeholder oss retten til å forkorte laaange tekster. ' .  

. . < 

andre enn DISSE blir fremtidens su
per-programmerere??? 

Til slutt en beskjed til NDM: Jeg 
synes dere skulle ha en test : AMIGA 
vs. ATARI ST, slik at det n gang for 
alle bevist at AMIGA er best! 
Med hilsen 
Tommy Karlsen 
9446 GROVFJORD 

TIL NORSK DATORMAGAZIN! 
Til tross for at jeg IKKE har noen 
CBM-datamaskin i det hele og det 
store, leser jeg NOM (patriotisme!). 
Jeg leste i nr 2/89 et leserinnlegg fra 
Kjetil Arsland og bestemte meg for å 
skrive et leserinnlegg. 

Jeg er 1 9  år og har vært (legg 
merke til: VÆRT) Commodorefan . En 
C64 var min inngangsbillett til dataver
denen, og jeg (som enhver annen 
C64-eier) var kun opptatt av SPILL (en 
COMMODORE"SPILLEBOKS). Etter 
en tid fikk jeg behov for å bruke data 
i forbindelse med skolegang (gym
nas). Da kunne jeg ikke bruke 64'�n 
mer - alt for liten og det manglet en
del av de viktigste programmene. 

. I tillegg til det var 64'en min mye på 
reparasjon: og det ble jeg lei av, og 
maskinen ble solgt (stakkars den som 
kjøpte DEN maskinen). Nok om det, 

jeg, kjøpte så en AMIGA 1 000 med 
monitor. HVA oppdaget jeg, jo . . .  GU
RU, GURU, GURU og AnER GU
RU. Den maskinen var i hvertfall 
HELT UBRUKELIG til alt annet enn 
SPILL! Tålmodig som leg var, ventet 
jeg et år i spenning pa at det skulle 
komme en NORSK TEKSTBEHAND
LING - men den gang ei. Det eneste 
jeg hadde var TEXTCRAFT, SCRIBB
LE og DESKTOP VIZAWRITE (Desk
top GURU som et blad skrev en gang, 
og jeg må si meg helt enig!). 

Disse programmen� er enten for 
TREGE (noe som ikke er uvanlig når 
man snakker om AMIGA-PROGRAM
MER) eller så fungerer de ikke med 
noe så enkelt som NORSKE TEGN. 
Jeg ble etterhvert ganske luta lei av 
alt tullet med AMIGA - den er jo bra 
som SPILLEMASKIN i det minste. 

DA så jeg en annonse for noe som 
het ATARI MEGA 4 og gikk ned til 
nærmeste databutikk (DATA, ikke 
DATOR - lær det en gang for alle! !) 
for å se på vidunderet. To dager etter 
hadde jeg kjøpt maskinen med LA
SERSKRIVER, NORSK TEKST
BEHANDLING osv osv. Billig var det 
også! Det er en FANTASTISK MA
SKIN - noe helt annet enn GURU
BOKSEN til Commodore. Den som 

sier at AMIGA .kan brukes til noe an
net enn spil l ,  har IKKE peiling på hva 
han snakker om i det hele og det sto
re. Derfor må konklusjonen bli - kjøp 
heller en ATARI hvis du vil ha noe 
annet enn en SPILLEDASE. 

Min fulle støtte til Kjetil Arsland som 
sendte inn leserbrevet og en takk ret
tes til Norsk Datormagazin som "tør» 
kaste seg inn i den debatten. Jeg 
mener det taler til bladets fordel at 
dere publiserer slike leserinnlegg! 
Med hilsen 
Tidligere CBM-FAN 

HACKERE, EN RESSURS 
Kjetil Arsland fortjener respekt for opp
fordringen om å bruke datamaskinene 
på en mer seriøs måte. For utenforstå
ende virker de fleste spillene med all 
skyting og karatespark ganske vanvit
tig. MEN vi bør ikke dømme de spille
gale datanissene for hardt. Mange av 
dem eksperimenterer mye både med 
operativ-systemet og med inngrep i 
de mange spillene de bruker. Dette 
gir ferdigheter og innsikt som ' de kan 
få stor nytte av siden. 

Arsland har naturligvis også rett i 
at Atari ST teknisk er langt bedre enn 
C64. Det skulle bare mangle; den til
hører jo en helt an 'len generasjon. 
Man må være temmelig bl ind for å 
ikke innse at ST er en maskin med 
flere fortrinn. Blant annet har den MI
DI-Interface som standard og første
klasses monoskjerm med bra oppløs
ning. (Profesjonelle musikere bør væ
re oppmerksom på at Atari's MIDI
THRU løsning er av en IKKE-STAN
DARD type I manualen til DR.T'S 
KEYBOARD CONTROLLED SEQU
ENCER står det at det er nødvendig 
å skifte ut det innebygde interface for 
å anvende noen spesielle tilkoblings-
varianter). ' 

Herr Arsland er imidlertid på villspor 
når han omtaler Amiga som en "SPIL
LEDAsE .. (og i samme åndedrag som 
C64). Amiga har et teknisk potensiale 
som går utenpå alt annet. For eksem
pel har den enda bedre fargemulighe
ter enn Atari ST. Antallet grunnfarger 
er faktisk 8 ganger flere, og i en spesi
ell . modus kan 4096 farger brukes 
samtidig. Spesial-prosessorene gir 
dessuten grafikken overlegen hastig
het. 

Allerede ved lanseringen hadde 
Amiga muligheten til å kjøre flere pro
grammer samtidi�. Nå, 4 år senere 
blir PC'er med dartigere multitasking 
omtalt med ærefrykt i fagpressen. 
Som et eksperiment har jeg kjørt 30 

uavhengige programmer samtidig på 
Amiga - uten at dette er noen grense. 
- Det ville ta altfor stor plass å ramse 
opp alle Amigas fortrinn. Kort kan 
man si at det er den mest allsidige 
maskin som finnes, og til undervis
ningsbruk er den nesten ideell. 

Et problem for skolene i dagens si
tuasjon er at de ikke vet hva slags 
operativsystem de skal satse på frem
over. Derfor kan det være lurt å slå 
tre fluer i en smekk og anskaffe en 
maskintype som kan bruke både 
MS-DOS, UNIX og AMIGADOS. Det 
betyr med andre ord at Amiga 2000 
og 2500 - i tillegg vil jeg foreslå at 
skolene integrerer elevenes egne da
tamaskiner og kunnskaper i undervis
ningen . I stedet for å skjelle ut hacke
re, bør man oppmuntre dem til å lage 
gode undervisningsprogrammer og 
premiere de beste. Bruk færre lærere 
- kutt ut de dårlige og middelmådige 
og la elevene lære av hverandre i ste
det! Ta BADE C64, Atari ST og Amiga 
inn i klasserommene. I nødsfall kan 
elevene bringe med seg sine egne 
maskiner. 
Vennlig hilsen 
Ragnar Yri 

Gudbedre for en reaksjon! Vi er modi
ge, men vi turde langt fra trykke alle 
brev som kom inn. Vi har faktisk en 
del ord som ikke egner seg på trykk 
her i landet.. .  

Hvilken maskin som er best av 
Commodore og Atari kunne vi jo lage 
en sak på - uten at jeg tror noen ville 
bli klokere av den grunn. Noen liker 
mora, andre dattera, som det heter. 
Men noen fakta finnes: Det er mange 
ganger flere Commodorebrukere enn 
Atari-brukere i Norge. Og vi skriver 
CUN om COMMODORE (med visse 
unntak). 

så var det dette med seriøsitet. 
Samme hva Commodore 0[1 andre 
,måtte mene og ville, så er bade C64, 
128 og Amiga fremdeles hovedsakelig 
((moro-maskiner». Bevares, du kan 
gjøre mye ((proffl» på Commodore
datorene, men jeg tror våre lesere vil 
ha det gøy på en avansert måte. Og 
det er d,et slett ikke noe galt i, eller 
hva? . 

Forresten er <<seriøsitet» et relativt 
begrep. Og de som vil ha mer «seri
øst" stoff, finner det i annen litteratur. 
En ting er i hvert fall sikkert: Norsk 
Datormagazin kommer ikke til å bli 
særlig mer <<seriøst» enn det er i dag. 
I hvert fall ikke før årtusenskiftet . . .  
Terje 

KONKURRANSER 
Jeg vil gjerne bidra med et tips som 
kunne gjøre bladet deres en smule 
bedre. Dere arrangerer konkurranser 
der norske datorilrupper lager demo
er, spill eller sma program osv (og 
premiere de. tre ·beste og ofre noen 
.sider på resultatene).. , 
Vennlig hilsen 
Eirik Olsen 
Ase . 
8484 RiSØYHAMN 

Yoda. Ting skjer! Du er ikke alene om 
å ønske deg slikt, og allerede i dette 
nummeret vN du finne info om en ny 
konkurranse. 

Og ikke nok med det: Vinnerne i 
Norge skal så småningom bryne seg 
mot svenskene, som vil kjøre akkurat 
samme konkurranse. Gøy, hva? Og 
neste konkurranse blir kanskje innen 
spill: Lag beste <shoot'em up-spill» 
med tittelen SEAL KILLERS! 
Terje 

SPILUPROGRAMMER 
Tusen takk for et supert blad! Jeg er 
en lykkelig eier av en Amiga 500 som 
har et forslag om hvordan dere kan 
fylle ut blekka deres. 

Begynn med "Lesernes Toppliste .. 
i Norsk Dator! Ha spilltester (hvis det 

. er noen i redaksjonen som er i stand 
til å teste spill). Håper at den norske 
utgaven kan bli selvstendig en gang, 
uten den ekle svenske utgaven. 
Men da må dere jo ha mere stoff, ikke 
sant? 

Derfor begynn med programmering 
for nybegynnere (på Amiga selvfølge
lig), og jeg lover at det vil bli en suk
sess!! !  
Vennlig hilsen 
Thomas 
8200 Fauske 

I overskuelig fremtid vil vi (dessverre) 
måtte overlate spill-testene til svens
kene. De tester nøyaktig de samme 
spillene som du får i Norge, så egent
lig er vel ikke dette noe stort problem? 
Og svenskene er ikke så ille som du 
vil ha det til, bare du forer dem regel
messig og ikke prater sel med dem. 
Programmering til Amiga er under 
vurdering. Vi har nedsatt en hurtigar
beidende komite, så om en stund, 
kanskje . . .  
Terje 

THUNDERBLADE 
Jeg har noen pekes til Thunderblade. 
Gjør følgenc;ie: 
1 .  Load inn spillet. 
2. Når spillet er ferdig loadet, start,er 
du det opp. , . 
3. Reset maskinen. 
4. Skriv så inn: 
POKE 8500,44:POKE 1 31 35,44: 
POKE 1 3622,44:SYS4096 
5. og vips - så har du evig liv!! 
Hilsen 
Jan Martin Skarberg 
Trydal 
4694 BYKLE 

Takk for Thunderblade-tips, Jan Mar
tin! Vi tordner av gårde uavbrutt . . .  
Terje 

AMIGA vs. ATARI 
Endelig er det kommet et NORSK 
datablad, Det har jeg ventet på i år 
og dag. Jeg skal snart kjøpe meg � 
ATARI 520 ST eller en AMIGA 500, 
Siden jeg ikke vet hva jeg skal kjøpe, 
så ber jeg om at dere svarer på noen 
spørsmål : 
1 .  Hvorfor er ATARI 520 ST billigere 
enn AMIGA 500? 
2: Hvilken maskin er lettest å pro
grammere på??? 
3. Hvilken maskin har best tegne-
program?? . 
4. Hvorfor er det flere som har AMIGA 
enn ATARI ST? 
5. Hvilken av de to maskinene an
befaler DU (helt ærlig)? 

I en utgave av Norsk Dator beskrev 
dere Norsk-Logo av Boris Allan: Hvis 
man skal kunne følge boken, må man 
da ha en spesiell diskett?? 

Når jeg bestilte boka (kr. 1 95,-) fulg-. 



te det ikke lTled noen diskett. Jag har 
vel da tapt 1 95 kroner? 
Hilsen 

• t<AlTA I SEKKEN 
Svar: 
J�' Hvorfor ikke? (Vi aner ikke, men 

• prispolitikk og kvalitet er kompliserte 
greier). 

2: Ingen av dem - eller begge. 
3: Amiga - mener vi. 
4: Fordi det er færre som har Atari 
enn Amiga. Vel, Commodore har gjort 
en bedre innsats på markedsførings
området enn Atari, og har skaffet seg 
mer software, etc. De her vært flinke
re til å selge. 
5: Helt ærlig??? Amiga, selvfølgelig. 
Det er kanskje ikke så veldig selv
følgelig, men en stor fordel er at den 
har et større brukermiljø. . 

Det ble 1 /2 time venting på telefon 
hos Commodore og etter a ha snak
ket med 7-8 forskjellige mennesker 
kom jeg endelig tak i Thomas Slørdal 
som kunne fortelle at Norsk Logo ikke 
finnes på lager. Derimot har de en 
masse manualer, men ikke selve pro
grammet. Akk - du er fremdeles like 
langt - med manualen gjør du jo in-
genting . . . . . .  . 
Terje og Johnny 

LOTTO OG MODEM 
Eg takkar og bukkar for notisen om 
Lottoprogrammet til Odd Arne Høiby, 
men kva adresse kan ein få tak i det
te programmet på? 

Det er nem leg ikkje alle som har 
tilgang til BBS/ane rundt i vårt vids
trakte (dette på grunn av manglande 
modem). Viss det kunne oppgis kor 
hen ein kunne skaffa � desse fabel
aktige(!) raske spela så kunne det og 
væra sjanse for at fleire ville kjøpa dei. 

Det blir muligens litt mykje reklame 
dette, men noko må ein jo gjer for og 
auka det «Norske» salet. 

Eg ventar i spenning på adressa til 
Lottoprogram og ynskjer dykk lykke 
til med bladet vidare. 
Helsing 
Frode Sandve 
Lotto får du tak i hos . . . . . . . . . . .  og mo-
dem er dyrt, fordi norske modem og 
norske tellerskritt er så inn i h. . .  dyre. 
Så moralen må bli: Kjøp ikke modem 
godkjent av Televerket. De må boikot
tes! 
Hilsen frustrerte Terje 

POKES OG CARTRIOGE 
Kan dere hjelpe meg med to spørs
mål? 
1 )  I programmene som heter POI<ES 
(hva betyr det?) skal man altså skrive 
en del linjer ut. Når dette er utSKrevet 
trykker jeg på return, men kursonen 
hopper bare til neste l inje???? Hva 
gjør jeg galt? 
2) Den svenske bruksanvisningen til 
Action Replay 6 er dårlig, kan dere 
fortelle meg nøyaktig hvordan jeg går 

frem når jeg skal ha programmene 
mine. på kassetter over ført til diskett, 
og kan dere sette opp et register over 
hva alle utrykk i manulaen (bam -
sprites osv) betyr på norsk? 
Takk for et meget godt blad. 
Rodny Kaastad, Dalsåsen 94, 1 285 
OSLO 1 2. 

OM NORSK DATOR - IGJEN 
Jeg fikk i dag NOM nr. 3/89 j posten 
(ja jeg er abonnent. .) ,  og jeg tenkte jeg 
fikk skrive til dere, da jeg som trofast · 
leser. mener å ha noen gode (?) råd 
og vink. 

Joda, starten var bra. Reportasjen 

fra copypartyet i Stjørdal var bra, like
så artiklene om Rawhead og Match
ami Network. Den om Abnormal var 
mindre bra, og det er merkelig at dere 
ikke har fått noen reaksjoner på den 
fra medlemmene (eller trykker dere 
ikke kritikk?). 

Så et spørsmål, hvorfor er det så 

dårlig samsvar mellom det som på 
siste side (i den norske delen) blir 
oppgitt å komme i neste nr., og det 
som kommer? 

Vel, tilbake til saken. I nr. 1 /89 be
gynte et MC - kurs i NOM. Det er ok 
at den fØ-ste artikkelen er gammel, 

men at resten også er det . . . . !  Dessu
ten forekommer det faktisk feil, K.L. 
innleder del 3 med å si at akkumulato
ren er det eneste registrerte som har 
matteinstruksjoner! Tull . . . .  ! 

Nå, litt JTiå en vel tillate, artikkelen 
er jo myntet på nybegynnere. Men det 
var det jeg egentlig ville skrive om: 
hele greia er lagt opp på feil måte! 
I mai 1 984 begynte en serie i Mikroda
ta (med Hobbydata) om MC på C-64. 
Den var lagt opp på samme måte som 
deres, med UTROLIG mye teori og 
inn-med-teskje forklaringer. Resultatet 
var at få i det hele tatt gadd å følge 
artikkelen. 

I nr. 2186 begynte en serie om MC 
i Hjemmedata. Den var lagt opp på 
en helt annen (og mye mer interes
sant) måte: ferdige programmer, med 
en enkel forklaring til. Dessuten ble 
det i hver artikkel foretatt en grundig 
gjennomgåelse av et mindre emne, 
som f.ex. Zeropage, nye instruksjo
ner, forskellige adresseringsteknikker 
etc. 

Skjønner dere hvor jeg vil hen? Jeg 
håper det. Ved å inkludere et større 
program med forklaring til hver in
struksjon, og i tillegg grundig gjenn
omgan� av hovedpoeng, vil leserne 
både fa et klar-til-bruk program, og 
kunnskaper om MC på en morsom 
og interresant måte. Bare spør resten 
av leserene. (Forøvrig mener jeg dere 
bør gi mer plass til maskinkodekur
set.) 

Håper dere ikke tar mine råd ille 
opp! 
Dessuten vil jeg erklære min støtte til 
den som skrev "ET BREV FRA EN 
LAMER», han hadde rett i en del ting. 
Til slutt vil jeg bare nevne at en del 
av det som skrives qm nynazistiske 
spil l/demoer er sterkt overdrevet, og 
ikke kan tas alvorlig. 

. 
Håper dere trykker dette noe kritis

ke brevet - husk det var bare konstruk
tiv kritikk . . .  ! 

P.S. I Norge fins det ca. 5000 eiere 
av cartridger som Action Replay (mar
kedets beste, sterkt undervurdert!), 
Final Cartrid�e, Epyx Fast Load, Ex
pert osc. Sa hvorfor kan dere ikke 
trykke assembler-listinger i "ren» MC 
(eller inkludere BASIC- loader) det er 
ikke alle som har assemblere med 
fancy editeringskommandoer mm. 
Please! 
p.p.s. Suppliers er best i Norge. 

Joda, vi tåler kritikk. Og det du sier 
om innholdet i «neste nummer", har 
du i og for seg rett i. Det har forekom
met at vi ikke har fått med det som 
var planlagt. 

Arsakene til dette har vært så ym
se, men to av grunnene er dårlig be
manning og et. reprofirma i Danmark . . .  

MC-kurset har fått både ros og ris. 
Og en ting er sikkert: dette er et vans
kelig tema å skrive om. Folk har for
skjellig bakgrunn og forkunnskaper, 
og folk tenker og lærer forskjellig. Vi 
skal ha mer om MC framover, så 
kanskje DU (eller andre?) kunne bidra 
med noe? Vi trenger mer C64stoff . . .  

Og Abnormal-artikkelen du nevner: 
Vi har faktisk ikke fått noe kritikk av 
den, så vidt jeg kan huske . . .  
Terje 

ADVARSEL! 
Good Evening, Everybloody . . .  
V i  e r  to gutter som vil forbli ukjente. 
Vi liker blekka deres, og leser den 
hver 3. uke, men det er enkelte ting 
vi misliker: 
a) Det er for mye stoff om Amiga. 
b) Blekka er altfor dyr. 
c) Dere burde begynne å teste mid
dagsserveringen ved norske hotell. 
d) Også alle de «&! ,»%%)&» teite an
nonsene. Vi henviser til DM. nr 3/89 
(den norske og den utenlandske de
len), hvor Steve Celius (Klavensgt. 2b, 
Kirkenes), og Kevin Olsen (Bergstien 
30, Kirkenes) søker kontakter. Vi vil 
på det sterkeste advare mot å kontak
te disse LAMERE. 

Vi har selv swappet med dem, og 
har bare negative erfaringer. De pre
sterte å bruke en måned på å sende 
våre egne disketter tilbake (formaterte 
- 664 block free ! ! !) .  De har aldri vært 
raskere enn 3 1 /2 uke, og da sendet 
vi bare en diskett! 

Take Our Advice - Don't Contact 
Any PENGUINS! (don't say we didn't 
warn you .. ) 
Greetings to: Sy-klone (he's quick, 1 ' 1 1  
give him that), PGC, Ben Breton, JVC 
Mr. Orvid, Force Ten, Micke, Guts, 
Kaj S., the fellow in Dagmarbakken. 
Hilsen fra 
MB og RK. 

A: Det er ikke for mye stoff om Amiga 
- det er for LITE stoff om C64. 
B: For dyr? Vet du hvor dyr bensinen 

(' ., . 
. 1 3 

er blitt, og hvor mye Rollsen min drik
ker i uka? Og hvor mye JEG drikker 
i uka? Beluga7kaviar er heller ikke bil
lig. . .  Alvorlig talt: Blekka koster pen
ger, men hittil har NOM ikke gått med 
overskutt på noe nummer. Da skulle 
den kostet det dobbelte. 
C: Se B. 
O: Vi garanterer ikke at alle annonsø
rene er ålreite dyr, HIV-frie og kjerne
karer. Hvordan skulle vi forresten kla
re DET? Uttalelsene om de gutta for 
stå for din regning. 
HOTELL -MA T??? 
Terje 

FAARSLAG . . .  
Fint blad, jenter. Stå på videre & vide
re & videre, eh. Ha det gøy & gøy & 
gøy. 

Hva med «nakna grabbar»? Huh? 
Ville kanskje ikke det lokke frem mi kri
tetene til å kjøpe bladet deres ( +  tenk 
på 'alle damene). Når vi først er inne 
på det med å få med de små sam
funnsgrupper - hva med noen søte 
deilige nakne djur? Gjerne sammen 
med noen deilige slemme jenter som 
virkelig kan kunsten å straffe, gjerne 
utan klær!). Det er jo allmennt kjent 
at ikke vare Amiga'n har mus & joys
tick. Dette er selfølgelig bare forslag 
til mindre forandringer i bladet - jeg 
har også noen større på lager, kontakt 
meg hvis dere ønsker ideen. 

Hva med hit-melody-cahls? Her er 
forslag til en vinner - Amiga melodien 
«Telephone» (sjekl( ut deres cracker
åpning på spillet Speedball). 
Lykke videre 
Mærbødigst helsing 
T.D 

Fytterakkern. Damer? Grabbar? Straf
fe? DYR? Dette er et DATA-BLAD, 
ffue, ikke noe pølsemakeri, 

Jotakk, vi har det bra. og v! tar gjer
ne imot ideer, faktisk også fra deg . . .  
Men på EN betingelse: DU skal få 
gjennomføre dem, mot passende be
taling - i himmelen. 

Brevet ditt var DET VERSTE vi har 
. mottatt - stakkars postbud min due. 
du har fått dispensasjon, og kan b(uke 
TELEFONEN neste gang. 
Terje 

GRAFIKK-SIDER? 
For over 5 år siden kjøpte jeg en 
Spectrum, men ble liksom ikke helt 
fornøyd. Deretter gikk jeg gradene 
oppover til jeg for 2 år siden fikk meg 
en Amiga. Det som troll bandt meg 
med «the hard machine» var den enor
me grafikken. Jeg vet at det finnes . 
en mengde gode, norske grafikkde
signere mi l lom bakkar og berg, og ut 
mot havet. Derfor synes jeg at dere 
burde arrangere en side viet til inn
sendt grafikk. Selvflgelig måtte sida 
være i farger! 

Nå, når OPAl NT 3 m/64 farger har 
sluppet løs, tror jeg grafikkproduksj0-
nen vil nå nye høyder. 
Til slutt vil jeg si at Norsk Datormaga
zin . er 1 0  ganger bedre enn den 
svenske delen! Norsk Datormagaxin 
er den eneste blekka jeg vet om som 
ikke har hevet seg over computerfrea
ker, men møtt dem på halv-veien! 

Hvis dette skulle komme på trykk: 
Sender en hilsen til THE BEAST som 
har strandet i mil itæret og sikkert sav
ner maskinen sin . . .  ) 
TCI 

Takk, takk og takk. Trenger jeg si 
mer? Ja. Det er fint med grafikk-grei
er, men det eneste trøbbelet er at vi 
må kjøre screen-shots, skjerm-skudd, 
skjermbilder? Og det blir ikke alltid like 
bra. Men vi har (leie/lån av) en piima 
fargeprinter i kikaren. Så da . . .  

Hvis noen skulle sende inn noe 
slikt, så GLEM ANIMERING OG 
SCROLLER! A ta bilde av en demo 
som raser over skjermen går ganske 
enkelt ikke. Men stillestående grafikk? 
Bra. Vi får se . . .  
Terje 

T-SKJORTER 
fra RawheadlBros/SuppIiers 

COPY PARTY 
selges rimelig. dreIde fra NORSK DATOR! 

Sprøtt motiY, tekst: "PAATYFREAKr 
Sten-else: Litt stor meciurn. 

NORSK KVAUÆT! 
Priser ti selvkost: 

Mot oppkrav: 75,- Forskudd: 66,
Send .ekte-utbetalngsk� 

mlantal til 
Norsk 

Datormagazin 
T-SKJORTE, POSTBOKS 9934 LA 

0132 OSLO 1, ElLER TLF. (02) 420783 



U S E R G R O U P S/ K L U  B B re R 
GRATIS ANNONSE! Her kan alle 
dataklubber/usergroups infonnere 
om seg selv. Send info til: Norsk 
Datonnagazin, Postboks 9934 - Ila, 
0132 Oslo 1 .  Merk konvolutten: 
User Group. Redaksjonen forbehol
der seg retten til å redigere innkom
met materiale. 
NB! Forsikre deg at klubben/user
groupen eksisterer FØR du sender 
penger, disketter, programmer og 
lignende. Vi tar ikke ansvar for virk
somhet/seriøsitet. 

C64/C128/AMIGA 
ALTA 
DATAKLUBBEN NORD er en dataklubb med ca. 
65 medlemmer for C64/C1 28 og Amiga. Vi er 
stadig på jakt etter flere. Vil du vite mer om oss, 
skriv til: DATAKLUBBEN NORD, postboks 1 1 57. 
9501 ALTA 

ASKER 
BAL TIMORElICON er en C64 klubb med 7 med
lemmer. Deres store interesse er demoer. Kon
takt Baltimore/lcon, boks 360, 1 371 ASKER, tlf 
02 786050 (Øystein). 

BERGEN 
FANZIN BEMOKLUBB består av 4 helfrelste 
Amiga-freaks som digger demoer. Nå søker vi li
kesinnede, både unge og gamle. Skriv til: FAN
ZIN DEMOKLUB�, c/o Rune Langøen, Rugdevei
en 40. 5000 BERGEN. Telefon: 0:-r283623. 

BLOMMENHOLM 
SYNT AX 3001 søker tegnere og kodere på Amiga 
500. Skriv til Syntax 3001 ,  Stasjonsveien 51 , 1 3 1 0  
BLOMMENHOLM. eller ring 0 2  542926 (Lars) . 

BREVIK 
ARABIAN OG THE ISLANDER ønsker å swappe 
spill og. demoer med kuule folk. De lager egne 
mc-demoer til C64. Det de har på lager er aldri 
mer enn 14 dager gammelt. Skriv til: Jon Erik
sen, Blekebakken 25. 3950 BREVIK. Eller ring 
03 571373 (Jon). 
VIP driver mest med bytte av spill. musikk og 
demoer på C64 med diskettstasjon. Klubben har 
masse kontakter rundt om . i verden. Nå ønsker 
de kontakt med programmerere som kan pro
grammere musikk, grafikk eller noe annet kult. 
NO LAMERS! Kontakt Glen Gusfre, Haakonsgt. 
1 5, 3950 BREVIK. Tlf 03 571 242. 

BRYNE 
PRIDE CREW INT - ønsker seg flere med
lemmer som lager deomer. Vi har 1 1  til nå. Er 
du god i MC - ta kontakt med ZEMIC/PRIDE. 
Tyttebærhalen 1 6. 4340 BRYNE. 

BØ i Telemar1< 
CCG startet i 1987 med· C64 og har nå gått over 
til Amiga. Derfor søker CCG Amiga-freaks for ut
ve�sling av tips/programmer osv. ,, 1 00% disk 
back>..garanti. Hvis du er interessert: CCG. Post
boks 1 40, 3801 BØ i Telemark. 

BØNES 
Jeg ønsker å høre fra Amigaeiere for bytte av 
programmer. Skriv til: Hans T. Liland, Bøjarnes-

I veien 7, 5062 BØNES. 
FULL FORCE snekre� demoer og swapper. De 
har 8 medlemmer og startet opp i 1988 . •  {)m ikke 
de beste, så er vi de kuuleste» . Skriv eller ring 
til :  Snorre Marcum, Våkleivskogen 1 50: 5062 
BØNES - Tlf: 05 1 21 8 1 8. 

DAL 
Jeg ønsker å swappe nye Amigaprogrammer. 
Send brev eller disketter til Torgeir Rui: Østli 2a, 
2072 DAL. 

DVERBERG 
RUDY er en klubb for C64/128 eiere. Som med
lem vil du hver 1 4. dag få tilsendt to disketter, 
en medlemsavis med hints and tips osv. De 1 0  
første medlemmene M r  e n  diskett med spill på. 
Skriv etter ·mere informasjon: Rudy, Boks 28, 
8485 DVERBERG ANDØYA. 

ELLINGsøy 
AMIDIGA Dator User Group søker 'medlemmer 
worldwide. Medlemskapet er gratis. Vi driver ' d: 
MBJBMIDI SEQUENSING MUSIKK, .sampling, 
demos, bytting, spill selger DrTs KCS vl .6 og 
SoundScape Pro Midi Studio. Kontakt: Olav And- . 
reas Randen, 6057 ELLINGSØY - Tlf: 071 36396. 

FLORØ 
WARLOCK fra PANTHER SQUAD ønsker å kom
me i kontakt med andre user groups for C64 og 
Amiga. User grops som er interessert i å bytte 
demos og programmer, skriv til: WARLOCK, 
Vestnesveien 1 2. 6900 FLORØ eller ring: 057 
43627 (Roger). 
RONNY, alias STARBLASTER, vil ha flere data
venner. Han har en Amiga 500 som han hoved
saklig bruker til grafikk. Swapping er også av inte
resse. Kontakt Starblaster, Ronny C., Vestnesve
gen 26, 6900 FLORØ. Tlf 057 42473 

FONNES 
TEAM'88 ønsker seg mange flere kontakter. De 
er tilsammen 10 medlemmer og driver blandt 
annet med bytte av programmer, demoer og 
musikk på C64 og Amiga. Vi cracker ALDRl!t 
Brev uten disk besvares ikke. Det vil med andre 
ord si: NO LAMERS! Skriv eller ring til: 
C64/AlT)iga: EddielTEAM'88, postboks 4, 5 1 53 
FONNES. nf 05 366552 (Tom). Amiga: Marve/ 
TEAM'88, postboks 8, 5153 FONNES. '  Tlf 05 
368708 (Gunnar). -

. 

FREDRIKSTAD 
THE VIP-CREW er en nyoppstartet klubb som 
sWapper Amiga .stutt. De ønsker kontakt med 
andre swappere, codere, grafikere, musikere. Pla
nen er at delte skal bli en klubb for VIP's, d.v.s. 
alle som virkelig kan bruke Amigaen. Send din 
beste demo til oss . .  men ønsker du disketten- i -> 
retur så vedlegg svarporto. Du blir da med i vår ' 
demokonkurranse. Skriv til The, Vil'Crew, cio 
Runde Fredriksen, Teglverksveien 47, 1 600 
FREDRIKSTAD. . 

FØRDE 
BLACKBIRD, Hjortefaret 44, 6800 FØRDE ønsker 
seg flere Amigakontakter. Alle får svari l  

GJØVIK 
C64 COMMANDO FORCE søker medlemmer 
(med diskdrive) fra hele skandinavia. Medlems
blad Gggr/år og medlemsdisk kr. 35,- (kan av
bestilles). Vi kjøper/selger nesten alt mulig. Avgift 
kr. 1 0,- pr. halvår. Skriv til: Sondre Dagstuen. 
Tranebergveien 6, 2800 GJØVIK eller ring: 061 
73756. 
Jeg vil høre fra andre Amiga-eiere for bytte av 
programmer. Prøver også å lære meg assembler 
og er derfor intressert i ru1iner osv. Alle får svar. 
Skriv til: Anders Dybdahl , BJørkestien 2. 2800 
GJØVIK eller ring: 061 7729. 

GRANVIN 
FLOPPYKLUBBEN har 7 medlemmer som har 
C64/128 som hobby. I klubben bytter de spill og 
programmer. I tillegg har de en medlemsavis som 
utkommer 6 ggr/år. Medlemsavgiften er på ·kr. 
35.- pr. år. Nå vil de ha flere medlemmer. Skriv 
for mere · informasjon. Floppyklubben. 5736 
GRANVIN. -

GRAVDAL 
TH\= SILENT SERVICE INT. AVD NORGE. er en 
internasjonal spillekontaktklubb som formidler 
spill og demoer. De driver bytting, kjøp og salg i 
enormt formal. Send noen disketter med spill t i l  
dem, og du får noen mye bedre tilbake. Skriv ti l 
The Silent Sercice Int. .  Hornsbakken 20. 8370 
GRAVDAL. 

GRIMSTAD 
PROTON SURVIVORS leter ener nye med
lemmer som kan være med å programmere de
moer/musikk på Amiga. Klubben består i dag av 
4 medlemmer. Skriv til : Osmund Grov. Svanevei-
en 16 B, 4890 GRIMSTAQ 

. 

HAFRSFJORD 
THE COBRA CREW ønsker å komme i kontakt 
med andre Amigaeiere. Klubben består i dag av 
3 personer som har hver sin Amiga. Kontakt: 
Trond Arild Tjøstheim. Grytingsg!. 1 1 .  4042 
HAFRSFJORD. 

HARSTAD 
NORWEGIAN LIGHT FORCE ING.  søker codere. 
grafikkere, musikere for Amiga. Vi har 7 med
lemmer. Skriv til: Ole Pedersen. Solgryveien 1 4  
B .  9400 HARSTAD. 

HELLESYLT 
THE GIANTS søker flere gode kontakter (Amiga). 
De har fra før kontakter som IT, Acker Light og 
X-man. PS: NO LAMERS! De holder nå på med 
enda flere demoer enn før, så ta kontakt med: 
THE GIANTS, Postboks 22, 621 8  HELLESYLT 
eller ring 071 65147 (Mr. Pride)/071 65187 (TC). 
Jeg har alt nytt .. hot stuff» til C64. Ønsker nå å 
komme i kontakt med andre C64 grupper. Disk 
only. No lamers. Send »hot stutt» til TDK c/o 
Gunnar Fivelstad, 6218 HELLESYLT. 

HOV 
PUBLIC SOFTWARE formidler PD software til 
Amiga/IBM, og har ca: 400 disketter med pro
grammer. Klubben har 90 medlemmer og gode 
kontakter i utlandet, og derfor mye ny software 
hele tiden. Ta kontakt med: Dan Lilletvedt. Has
selvn. 1 .  2860 HOV. Tlf 061 23002. 

HOVIN 
THE RIPPER. Hovinåsen. 7093 HOVIN ønsker 
seg flere swappe-venner. Hot stJff: GREAT' La
mers: Sorry! 

JAKOBSLI 
NE1WORK, the closest thing til perfect (sier de 
l alle fall selv) ønsker flere kontakter. Send C64 
disketter til :  Stig Husby, Konglev. 7e. 7058 JA
KOBSLI. Send Amigadisketter til Martin Lie. Odd 
Sørlisv. 27; 7058 JAKOBSLI. 

JESSHEIM 
THE CRAZY LOVERS, Algarheimsveien , 2050 
Jessheim trenger flere medlemmer. Kontakter av 
alle slag er også velkommen. De har pr. i dag 3 
medlemmer som har hver sin C64 og påstår å 
være raske swapper·e. Skriv til overstående adres
se eller ring 06 970917 (Roy). 

KABELVÅG 
THE GENNESIS MEGA CREW har 32 med
lemmer og ønsker kontakt med C64-eiere over 
hele verden for salg/kjøp av spill/demoer. GMC 
søker også gode musikk/grafikk/codere. Gratis 
medlemsblad gies ut 1 ggr/mnd. Skriv til THE 
GENNESIS MEGA CREW, Postbok 6, 831 0  KAB
ELVAG. 
BENGT NILSEN, Rekøyvn. 26, 831 0  KABELVAG 
vil at alle kuuuuuule 'grupper skal kontakte han 
for bytte av programmer, rutiner etc. Han kan det 
meste om maskinen, men har litt problemer med 
mc. Han programmerer både i 64 og i 1 28 mo
dus, og vil gjerne bli medlem i en kuuuul gruppe, 
helst med crackere . Ring tlf 088 7831 3  . . .. Er alltid 
hjemme! SEE YA:» 
Jeg vil gjerne ha kontakt med C1 28164 (disk) eiere 
for bytting av spill, demoer o.l .  Hvis du er interes
sert, skriv til: Sturia Såstad Solberg, 831 0  I<ABEL
VAG. PS. Alle får svar. 

KIRKENES 
Jeg vil gjerne ha kontakt med C64/1541 -eiere for 
bytting av programmer, demos, tips og peeksl 
pokes. Er du interesert, skriv til meg: Kevin Ol
sen, Bergstien 30, 9900 KIRKENES. 

KJERRGARDEN 
AQUA driver mest med swapping av spill og pain
ting med DPII + . 
Gruppen, som består av 2 personer til nå, har.2 
Amigaer. 
Dessuten har de et modem som de kanskje vil 
bruke på Sin egen BBS. Mere informasjon får du 
fra: Arnfinn Berland, 5320 KJERRGARDEN. Tlf 
05 1 47182 (Arnfinn). 

KLOKKARSTUA 
- BREAKOUT beskjeftiger seg med J<oding , musikk 
. og swapping på Amiga: . Dette er en nystartet -

klubb med 3 medlemmer,. men ·de vil nå utvi<!e'- > '  
sitt kontaktnett m ed  flere hundre prosent. For å 
komme i betraktning som nytt medlem må du 
vedlegge noe du har laget (demo, musikk etc). 
Sorry, NO LAMERS! Skriv til: Thor Bjarne H. 

Thoresen, 3490 KLOKKARSTUA eller ring 03 
798169 (Thor). 

KNARREVIK 
AXONIAN/FALCONS ønsker flere kontakter med 
C64. Ring til Erlend på tlf 05 331927. eller skriv 
til Axonian/Falcons. Søre Knappen 46, 5355 
KNARREVIK. All letters answered. 

KOLBU 
COMMODORE DIVISION NORWAY har 7 med
lemmer som driver l\1ed C64 og Amiga. Amiga 
er det de driver mest med, og nå prøver de å' 
lære seg ALT om maskinen. De ønsker kontakt 
med likesinnede. Skriv til Odd Tore Bøe. Boks 
56. 2847 KOLBU, eller ring 061 96607. 

KRISTIANSAND 
STARLINE består av 5 personer og 5 datorer. (2 
A500. 3 A2OOO). Dette er en gruppe for deg som 
ikke først og fremst vil swappe, men som også 
har interesser innen programmering (demoer. 
spill etc). Ta kontakt med: Starline. Hellemyrlia 
1 2 . 4637 KRISTIANSAND. Tlf 042 45964 (Jan) . 
SHOCKWAVE søker nye kontakter. Gruppen har 
5 medlemmer (Vindicator. Superkid, Mr. Ba$, Mr. 
Vision og G.1. Joe.) Masse hot stuff på lager. Ring 
Superkid 042 46254. eller skriv til Bjarte Breiteig. 
Fuglevikkleiva 60, 4637 KRISTIANSAND. <.Jeg 
skal prøve å svare lamers ogsål» 

KRÅKERØY 
ANTI-MEGAWATI GROUP. Verkstedveien 33a. 
1670 KRAKERØY' driver med cracking. lager 
demoer. skaffer spill og programmerer på 
C64I128. For kr 25.- pr. 1/2 år får du tilsendt 
spill. tips. demoer og muligens en medlemsavis. 
Skriv eller ring for mere opplysninger. Tlf 09 
340245 (Paulsen). 

KVISVIK 
På grunn av stor interesse for GOLDEN FALCON 
søker vi hjelp fra Amigaeiere som er interessert i 
å lede en aktuell spalte for medlemmer som er 
interessert i grafikk. musikk. programmering. de
moer, spill etc. i vårt medlemsblad. Vi ønsker 
også kontakt med annonsører. Send demoer. 
grafikk og/eller musikk som du har laget. til opp
setting av TOP 10 lister. Øyvind Grimstad. 6674 
KVISVIK. 

LANDÅS 
THE NORWEGIAN DEP. OF FREEDOM-FORCE 
(Finland) søker flere medlemmer og kontakter. 
Ring: 05 200243 eller skriv til: Knut-Gunnar Wal
le. Natlandsveien 24. 5030 LANDAs. 
Jeg ønsker å komn1'e i kontakt med - crews og 
enkeltpersoner som har Amiga. Skriv til Sturia 
Olsen. Kolstien 90 B. 5030 LANDAs. 

LANGHUS 
TEAMWORK er en nyoppstartet gruppe i fra 
Langhus ved Ski. De driver med demoer og pro
gram. og bytter gjerne tips� demoer 0:1 .  Nå søker 
de etter codere, grafikere, musikere og tekst skri
vere. Need contacts as soon as possible! ! 1  Skriv 
eller ring til Edwin Solheim. Gullivn. 5. 1 405 
LANGHUS Tlf 02 868189. 

LARVIK 
MR. EINSTEIN· ønsker å bytte både nye. gamle. 
hjemmelagede eller proffe demo's til Amiga. Tips 
og triks i MC er også ønskelig. Skriv til: MR. 
EINSTEIN. Postboks 1 426. 3?51 LARVIK. 

LILLESTRØM . TRAS DATA er en 1 år gammel dataklubb for 
C64/C1 28 eiere som gjerne vil utvide sin viten
skap om sin datamaskin. Vi gir ut medlemsblad 
6 ggr/år. Det inneholder spilltester. "MC,� og 
BASIC-kurs. tips. brevsider og mye anne!. Med
lemskapet koster kr. 75.-. Skriv til :  TRAS DATA. 
Elvegaten 1 7. 2000 LILLESTRØM. 

LYNGDAL 
Jeg vil gjerne bli med i en gruppe/klubb for C64 
eiere. Jeg kan bidra med endel MC programme
ring. Raymond Njerve. Rosfjord. 4580 LYNGDAL 

LØRENSKOG 
Jeg ønsker å høre {ra Amigaeiere for byt1e av 
programmer. Skriv til: Nicolai Jensen. Kornstien 
59. 2006 LØRENSKOG. 

MADLA 
PLAToON (64) er en gruppe for folk med C-64. 
Gruppen har i dag 3 medlemmer, og har masse 
«coool. software på lager (maks en uke gam
mel!.) Hvis du ikke er en lamer, kan du skrive til 
PLATOON (64), Haakonsheteligsgt. 8, 4040 
MADLA eller ring 04 557873. 

MALVIK 
SUPER-SOFT, dataklubb for C64 og Amiga. 
Medlemsblad 6 ggr/år. Avgift kr. 25 pr. år. Vi dri
ver mest med bytte av spill og programmer. Kon- ' 
takt: SUPER-SOFT, Betaniaveien 10 ,  7563 MAL
VIK. 

MOSJØEN 
NDGfNORWEGIAN GAM ES DESIGN i Mosjøen 
har 2 Amiga-frelste medlemmer. Spesialiteten 
deres er spill, programmering og demo's. Tid
ligere erfaring fra C64 og Vic 20. Veteran i bran
sjen, har holdt på siden 1 985. kontakt NGD, 
Halsmovegen 35, 8650 OSJØEN - Tlf.: 087 
7264017301 8  (Thor eller Geir). 
KILLER DRILLER TEAf'JI vil gjerne komme i kon
takt med flere Amiga eiere for swapping av spill/ 
programmer. Skriv til MOONRAKER, Kummer
mo, 8650 MOSJØEN. 

MOSS 
SAVAGE, Karlstadveien 1 7, 1 500 MOSS startet 
opp i 1 988 og driver med sampl.ing, demoer og 
bytting av programmer til Amiga. De er 6 stykker .og ønsker å bli flere. Ta kontakt med: Christian 
Wangberb på telefon 09 271487 eller skriv til over
stående adresse. 

NAMDALSEID 
Jarle Skogheim, 7733 NAMDALSEID ønsker kon
takt med Amiga-eiere for bytte av spill, demos ol. 

NAMSOS 
aMEGA vil gjerne ha en god del kontakter, men' 
kU,n Amigabrukere. Klubben driver med lT'Iem enn 
å spille. Tir høsten vil de slippe ut sin første de
mo. Dessuten lager de 'private Mega trainers'. 
Skriv til aMEGA, Skytterhusveien 2, 7800 NAM
SOS. Tlf 077 74903 (Rune). 

NOTODDEN 
PLATOON. usergroup for Amiga-eiere som ikke 
er "spill-freaks». De startet opp i 1 988 og har 2 
medlemmer Deres speSialitet er programmering. 
musikk og grafikk . ,,100% Disk Back Guarantee" 
loves, skriv til: PLATOON, Rute 20-14,  3670 
NOTODDEN elelr ring: 03 957457 - Morten 
Amundsen. 

OSLO 
KILL ønsker flere kontakter og medlemmer. Vi 
er tilsammen et sted mellom 50 og 100 med
leml]ler. If you are lame, then stav that way - . if · 
not contact or join KILL today! Ring: 02 302135 
(Kevin) eller 02 302753 (Richard - ikke i rushtida). 
STARCOM lager demoer på C64. men de skulle 
gjerne hatt flere kontakter. ZAX og ZIP kan nås 
på telefon 02 304860 (Lasse) og 02 302165 (Tor-
0.) 
NORSK DATAAMTØRKLUBB N.D .K. har etter 
kun 2 måneders eksistens fått over 50 med
lemmer fra hele scandinavia. Vi satser på de som 
ikke er proffe. Gratis medlemskap. Husk svarpor
to. Alle aldre velkommen. Vi skal bli best I Skriv 
til N .D.K .  Boks 34 Klementsrud. 1 2 1 2  OSLO 1 2. 

RANDABERG 
ZAPPA ønsker å utvide sitt kontaktnett. I dag er 
8 stykker medlem i denne gruppen som konsent
rerer seg mest om brukerprogrammer til C64. 
Kontakt: Knut Arne Strømme. Randabergveien 
313. 4070 RANDABERG. Tlf 04 41 7696. 
RANHEIM 
TURBO-KIDS søker nye medlemmer. Klubben 
er for Amiga-eiere i alle aldre. Medlemsblad ca. 
6 ggr/år med spørsmål/svar fra medlemmene. tips 
om spill. Send liste over dine spill/programmer 
og klubben distribuerer den til alle medlemmene. 
Avgift pr. år er kr. 50,-. Skriv til: Knut Marius Thor
valdsen. Fjordglønveien 1 1  B. 7053 RANHEIM. 

RisøYHAMN 
ATARI ST/AMIGA-klubb med 5 medlemmer som 
har programmering, grafikk og musikk som ho
vedinteresse. Ta kontakt med Van Straaten. ,Ase. 
8484 RiSØYHAMN eller telefon 088 471 98 (Eirik). 

RØYSE 
SOKRATES ønsker flere kontakter for rask swal' 
ping av nye programmer. demoer m.m.  1 00% 
garantert svar! Skriv i dag ti l :  Reimar Vetne. TVS. 
3506 RØYSE. 

SAND 
SAILMON SOFT er en klubb (startet 1 988) med 
3 medlemmer som har C64 og Amstrad. De er 
meget intressert i demoer. Skriv eller ring til :  Svei
nung Rørvig, 4230 SAND - tlf.: 04 797554. 

SANDSHAMN 
Billig hard/software fra NordVest Amiga i Sands
hamn. Denne klubben har 15 medlemmer. Rask 
service. Kontakt NordVest Amiga, 6089 SANDS
HAMN eller telefon 070 29140. 

SARPSBORG 
SATURDA Y NIGHT CRACKERS består av 6 
personer som driver med musikk og grafikk på 
Amiga. De ønsker kontakt med flere codere. Skriv 
til: Geir Paulsen, Harebakkv. 61 , 1 700 SARP& 
BORG. Tlf 09 1 55289 (Geir). 

SKIEN 
SNAP SHOT, dataklubben for C64/C1 28 og Atari 
ST Klubblad 6-8 ggr/år. Medlemsavgift kr. 70. 
For mer informasjon, skriv ti l :  SNAP SHOT c/o 
Jostein B. Kristiansen, Håvundveien 294, 3700 
SKIEN. 

SKJETTEN 
ALMB3BAMIGA USER! Do ya wanna swap new 
stuff on the Amiga? Contact: THE DISK FIXER, 
Postboks 74, 201 3  SKJETIEN. 
ZONE 3 - har du mange, store og kjente kontak
ter?????? Skriv til meg for swapping av maks 1 
uke gammelt stoff (Amiga): Zulu Of Zone 3, box 
3, 201 3  SKJETIEN. NO LAMERS ! ! I ! 
PANTHERS, Tømtesvingen 15 , 201 3  SKJETTEN 
med Black Panther (Lennart) i spissen, ønsker 
nye kontakter for bytting av spill og dessuten flere 
medlemmer. De fire medlemmene igruppen drj
ver med Amiga spill og demoer (lager demoer). 
Skriv eller ring.  06 853861 (Lennart). 

SKJÆRHAUGEN 
THE SOFTWARE SWAPPERS swapper demoer, 
nytteprogram og annen software til A500 og C64. 
1 00% disk back garanti. Mange kontakter, nytt 
stoff. Klubben har 10 medlemmer. Skriv til The 
Software Swappers, boks 8, 1 680 SKJÆRHAL
LEN .  Tlf 09 37941 4  (David). 

SKODJE 
THE FIGHTING FALCONS har 5 medlemmer 
som programmerer i MC, C, BASIC & PASCAL. 
De ønsker nye kontakter innenfor Norges gren
ser. Du bør kunne programmere (på Amiga) eller 
tegne/komponere. Send inn 6 disketter (bør helst 
inneholde noe du har laget: demoer, bilder osv) 
og få 4 tilbake i form av klubbavis. Legg ved svar
porto. Skriv til : THE FIGHTING FALCONS, 6260 
SKODJE eller ring 071 7531 1 (Finn). 

SOLBERGELVA 
ANIMALlZE-89 ønsker nye medlemmer for byt1e 
av programmer, spill og ideer. De er kun to styk
ker pr i dag og driver utelukkende med Amiga. 
Alle brev besvares. Skriv til: THE RED STAR, 
Gml.Riksvei 1 1 0, 3057 SOLBERGELVA. 

SOLBERGMOEN 
PENTHOUSE, Sandvollen 60, 3058 SOLBERG
MOEN består i dag av 3 medlemmer og driver 
med utveksling av programmer pluss programme
ring. De startet opp i 1 986 med C64, men holder 
nå på med Amiga. Kontakt Sven Deutschmann 
på telefon: 03 871627 eller skriv til overstående 
adresse. Alle får svar. 

SORTLAND 
Terje Lehn Karlsen vil swappe Amiga-program
mer ' med hvem om he/s!. Liker svært avanserte 

SPYDEBERG 
THE SOD TEAM er en nystartet klubb for Amiga 
og C64. Klubben driver mest med bytte av spill 
og program, men har også eget medlemSblad . I 
dag er 5 medlemmer, men de vil gjerne ha flere. 
Medlemmsavg. kr 50 .- pr. år. ALLE FAR SVAR 
,,100% disk back guarantee" loves. Kontakt: The 
SOD Team, Dragonvn. 22. 1 820 SPYDEBERG. 

STAVANGER 
COMPUTING SCANDINAVIA er �n nystartet � 

.. - 'klubb for C64/C1 2S-eiere med diskettstasjon. 
Klubben består i dag av 2 mediemmer og har en 
kontigent på 25 kr.lår. De driver med programme
ring i maskinkode og vil gjerne bytte tips, klubb
avis vil komme S-12 ggr/år. Klubben kan nåes 
på telefon: 04 531 284. Morten Salthe/Karkan 
Baukop eller skriv til COMPUTING SCANDINA
VIA, Tanke Svilandsgate 1 1 ,  4007 STAVANGER. 
DANISH DREAM LINE er en internasjonal klubb 
med hovedsete i Danmark. De startet opp i 1986. 
og i Norge i 1987. Vi vil gjerne utvide vårt crew 
og søker derfor etter codere, musikere eller grafi
kere. Skriv til: DANISH DREAM LINE INT Post
boks 4534, 4004 STAVANGER. 
SCANNERS søker medlemmer til klubben sin. 
Vi bytter, selger spill'og demos til C64/C128 (disk). 
Medlemsavgift kr. 25,- pr. år. Medlemsblad hver 
måned. Skriv til: SCANNERS v/Kar Kan Baukop, 
Tankesvilandsgate 1 1 ,  4007 STAVANGER eller 
ring: 04 531 284. 

STEINKJER 
MET AL programmerer i mc, lager demoer, swap
per m.m.  Nå ønsker de mange nye C64 kontak
ter (no lamers). Svarer alle brev. Skriv til Metal, 
Lerkeveien 22, 7700 STEINKJER, eller ring tlf 077 
47649 (Ramses). 
Haakon Dybdahl har hold på med datorer i 5 år. 
Det siste året har han hatt Amiga. Nå vil han 
lære seg mc, og ønsker dertor å komme i kon
takt med likesinr.ede. Ring 077 63754 

STJØRDAL 
POWEREDGE INC. er en C64/1 28 klubb som 
gir ut medlemsblad 3-4 ggr/år. I klubben byt1er 
de tips og pokes. Det meste foregår på diskett, 
men også litt på kasett. Medlemskontigent kr. 
50.- Skriv til Poweredge Inc, 7500 STJØRDAL, 
eller ring 07 827044 og spør etter TERRA8YTE. 

STRAUMSGREND 
FULL FORCE driver med swapping av ny softwa
re til C64 og Amiga. Demos er også en høyt eis
ket aktivitet. Kontakt SVENTY på telefon: 05 
1 2 1 407 eller skriv til: FULL FORCE, Rekdalsve
gen 32, 5064 STRAUMSGREND. 

STRYN 
THE GUllTIES startet i september 1 988 og har 
to medlemmer med sånn passe erfaring. Vi er 
nå på jakt demo/cracker-crews på C64-disk - alle 
får svar! Vi har alltid hot-stuff. Skriv til: THE GUIL
TIES, Kiperveien 22, 6880 STRYN. 

TROMSDALEN 
SIL VERFOX er en dataklubb som driver med 
import av spill til C64/C·1 28. De er 4 stykker som 
etter hvert håper og komme i gang på Amiga. 
Skriv til: SILVERFOX, Stjerneveien 48, 9020 
TROMSDALEN eller ring: 083 36299 - Espen 
Rikstad. 

TRONDHEIM 
Roy Egil (07 865320) og Rune (07 865578) vil 
gjerne ha kontakt med andre Amiga brukere, 
helst fra Trondheim, men alle er velkommen til å 
ringe. 

ULSTEINVIK 
SYSTEM 10 søker flere kontakter for bytting av 
spill/demoer og musikk. Kontakt Helge Hasfund, 
6065 ULSTEINVIK. Tlf 070 1 1 0474. 

VEDAVÅGEN 
HI-VOLTAGE startet opp sommeren 1 988 og 
består av 4 Amiga-frelste . De trenger flere kontak
ter (helst som kan programmere, men alle er 
garantert svar). Skriv til: Eivind Vea, Vea øst, 
4276 VEDAVAGEN ellec.ring: 04 82461 1 .  

VADsø 
Jeg ønsker å bytte demoer, idoer m.m på C64 
(disk). Jeg kan maskinkode. No lamers. Jeg har 
alltid det nyeste. Skriv til Bjørn Richardsen, Skog
holtet, 9800 VADSØ. 

ØRSTAD' 
ST-KLUBBEN, Bjørkeveien 19 ,  6 1 50  ØRSTAD 
er en landsomfattende dataklubb for Atari ST
eiere. Hovedmålet med klubben er å skape entu
siasme blandt ST -eierne i Norge. Klubben vil ha 
salg av blandt annet programmer, disketter og 
Public Domain. Send disk + returporto for første 
nummer av PD Disk Magasin. Skriv til overståen
de adresse eller ring til Ronny Hatlemark - 070 
66462 for· mere informasjon : 

ÅKREHAMN 
WEST -COMPUTER-CLUB (WCC) ønsker å kom- . 
me i kontakt med C64/Amiga og ST -eiere. NO 
LAMERS and only hot stuff. Kontakt: Viggo Vea 
Centrum, 4270 AKREHAMN. Tlf 04 81 6855 
ELEKTRONIC ARTISTS er ei gruppe på 10 med
lemmer som lager demoer på Amiga. De ønsker 
å komme i kontakt med flere Amiga-groups for 
bytting av programmer på Amiga. Kontakt: WIll.
KID IEOA, Tore Snørte/and, 4270 AKREKAMN. 
Tlf 04 81 5261 . NO LOOSERS, please!!I! 
Jeg ønsker kontakter med swappere av Amiga
programmer/demoer. 100% disk back garanti. 
Rask swapping. Vil du swappe spill/demoer, må ' 
du sende disketter. Kontakt Arne Fel-kingstad, 
Falkenhaugv. 37, 4270 AKREHAMN. Tlf 04 
81 6089. 

. 

Lars-Even Nilsen, TjøsvoId-Øst, 4270 AKRE, 
HAMN swapper spill og demoer. Alle får svar. 
1 00% disk back garanti! Har du en Amiga, så 
skriv eller ring til WILLOW. Tlf 04 81 6327 (Lars
Even.) 

·programmer. Skriv eller ring: Terje Lehn Karlsen, ÅLESUND 
Snorresvei 42, 8400 SORTLAND (088 21809) ' . - DISKHUNTERS · søker nye medlemmer til sin 
INFERNO har to medlemmer som jobber med C64/C1281Amiga + klubb. Har ca. 120 med-
Amiga, De ønsker flere medlemmer. Ta kontakt lemmer. Klubbmedlemskapet koster kr. 100.- pr . 
med: Yngvar Natland, Postboks 42, 8401 SORT- år. Skriv til oss: DISKHUNTERS, Henning Kar1-
LAND - tlf: 088 21 1 1 8. sen, 6090 FOSNAVAG. 
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Lag tegneseri�r med Comic Setter: 

5 I !I BANG, 
,TJOB G! 
Fra Gold Disk kommer 
tegneserie-verktøyet 
Comic Setter, som 
egentlig er en god 
krysning mellom et 
tegneprogram og desk
top publishing. Pro
grammet har kun mind
re svakheter, og hel
hetsinntrykket av Co
mic Setter er godt, fak
tisk meget godt. Med 
dette programmet kan 
' hvem som helst produ-
r sere tegneseriestriper 
uten videre. Utviklings
muligheter for ikke

-amatøren skulle det 
også være, såvidt vi 
kan se. 

Av Jon Wolla 

C
omiC Setter er likevel ikke pro
grammet for Amiga-eiere som 
er fattige på kilobytene, Min
stekravet er en megabyte, 

Har du ikke det, vil programmet ikke 
en gang starte opp, Og vi vil anta at 
'se\\,- 1' M B  er 'en nOE! snuppefe ooltre
plass for å kjøre Comic Setter rimelig 
stabilt. 

BIBLIOTEK 
Selve programmet kommer på en dis
k�tt. Håndbok ligger også med, selv
følgelig. Dessuten får du med en dis
kett med figur- og bakgrunnsbibliotek. 
Drøyt 60 forskjellige illustrasjoner fin
nes på denne, dog er menneskene 
tegnet med løse ben 09 armer, slik 

' at de kan kombineres pa flere måter. 
I tillegg til disse finnes flere «bibliotek
disketter» å få kjøpt. 

'.' Når programmet startes, avsløres 
familietilknytningen til Gold Disks 
desk.top-programmer umiddelbart. 
Arbeidsområdet og framgangsmåtene 

rer sydd over samme lest som Page
setter: Verktøy-ikonene er ligger på 
'høykant på den ene siden av skjer-
men. Før du begynner å jobbe, må 
du definere en side-layout. Det er flere 
standardformater å velge mellom, el
ler du kan definere din egen. Import 
av grafikk er naturlig nok mer fleksibel 
enn i et desktop-program, men så er 
det til gjengjeld umulig å importere 
tekst. Men det er det jo nokså lite bruk 
for i en tegneserie. 

JOBBER I RUTER 
Comic Setter jobber i utgangspunktet 
innenfor definerte rammer, eller teg
neserieruter. Disse er begrenset til å 
være firkantede, men kan ellers ha 
størrelse og form etter behov. Etter 
at det nødvendige antall ruter er plas
sert, gjenstår bare å hente inn illustra
sjonene, og plassere dem i ruta. Et 
eget verktøy brukes til å lage snakke
bobler, som deretter fores med tekst. 

,Boblen formes fritt, og strekkes ut i 
en SPISS mot den som snakker. I til
legg til den vanlige boblen finnes tan
kebobler, <<8ctionbobler» og flere fir
kantede varianter. Og så enkelt er det 
,faktisk, om du nøyer deg med en stan
dard-stripe med ferdige figurer og 
bakgrunner. 

Men som nevnt finnes det mulighe
ter til å gjøre noe mer enn å lime sam
men ferdigkjøpte seriehelter. Når du 
er klar for å være mer kreativ, er det 
to forskjellige måter å tegne �Jrafikk 
på i Comic Setter. Den vanlige pixel
for-pixel tegning, samt vektorbasert 
grafikk. Førstnevnte tilbyr sterkt ' redu
serte muligheter (kun strektegning, 
sprøytemaling, utsmøring' og fIatefyl
ling). 

BEZIER(!) 
Vektortegningen er derimot langt kraf
tigere. Den benytter seg blant annet 
av såkalte bezier-kurver. Denne funk
sjonen er omtrent like vanskelig å br:u
ke som den er å uttale, til gjengjeld 
er den utrolig nyttig til å tegne figurer 

, med. Alle som har prøvd det vet hvor 
vanskelig det er å få en kurve til å 
bøye akkurat riktig. Med bezier-kurve
ne kan du, etter endel trening, få den 
rette svulmende bøyen på heltens bi
ceps (eller på heltinnens ' pupp). Og 
blir det ikke rett første gangen, kan 
du nappe streken dit du vil ha den 
uten å måtte begynne pånytt. 

pA EGNE BEN 
Comic Setter kan altså stå på egne 
ben selv om man vil lage alle tegnin
gene selv. Likevel er det nok fornuftig 
a drive et vekselbruk mot andre, krafti
gere tegneprogrammer. For noen 
mangler finnes: Rotering av illustrasjo
ner er ikke mulig, og det er det alvor
ligste. En bedre og enklere mulighet 
til å ta forstørrelser til detaljarbeidet 
er også et savn. I tillegg kommer an
net småsnacks som vi er borts�jemt 
med fra større tegneprogrammer,: l ' .  

For kompatibilitetens skyld lagres 
bildene i IFF (interchangable file for
mat). Vektorene gjøres om til bitmap
struktur i denne prosessen. 
Alt som lages pa, eller hentes inn til 
siden oppfattes av programmet som 
elemen�r. Og det er viktig fordi du 
kan dytte-ting rundt, sel� om Q�Jørste 
gangen ble «limt» inn pa et sted. Alle 
elementer, enten det er en hel rute, 
eller en del av en illustrasjon kan des
suten strekkes både i høyde og bred-

de. Elementer kan også beskyttes 
mot forandring, og de kan justeres 
etter en felles linje. 

GOD DETALJSTYRING 
I Comic Setter er det tydelig lagt vekt 
på at brukeren kan styre detaljene, 
om det behovet melder seg, Først og 
fremst vises koordinatene for posisjo
nen du jobber i bestandi� pa skjer
men. For å styre ting inn pa rett plass, 
kan du velge å jobbe på rutenett
underlag. Nettet kan defineres etter 
eget ønske, og du kan velge om det 
bare skal vises som referanse, eller 
om bevegelsene også skal følge stre
kene. 

Når du definerer en side kan forma
tet nøyaktig defineres, og marger set
tes opp. Her kan programmet også 
automatisk tegne opp de rutene du 
trenger, og avstanden mellom dem. 
Hver eneste hele rute eller enkelt-illu
strasjon kan dessuten styres til det 
koordinat som du taster inn. Dette gjø
res i en egen rute der også skalering 
og transparent farge bestemmes. Her 
kan du dessuten velge om illustrasjo
nene skal synes utenfor rutekanten . 
Linjetykkelsen kan også varieres i illu
strasjoner, men bare for streker som 
ikke er laget som bitmap-grafikk. 
Fargene (det er 1 6  tilgjengelig samti
dig) kan forandres i lysstyrke, metning 
og blanding i en palett lik den du fin
ner i andre tegneprogrammer. 

FLEKSIBEL UTSKRIFT 
Når det gjelder utskriftsmuligheter, 
har Gold Disk etter vår mening gjort 
en god jobb. En egen meny gir deg 
stor kontroll over printeren: Hele eller 

bare noen' sider av tegneserien kan 
kjøres ut. Du kan velge antall kopier. 
Det er mulig å skalere siden automa
tisk til papirstørrelsen, eller siden kan 
skaleres valgfritt. Oppløsning kan vel
ges. Gråtoneprinting for dem uten far
geprinter. finnes med flere forskjellige 
rastertyper. Videre fins det knapper 
for å stoppe og starte skriveren, spytte 
ut papiret, samt å avbryte hele proses
sen. Sist men ikke minst kan utskrif
ten styres gjennom et annet program 
fra Gold Disk som separerer fargene, 
Dette brukes dersom produktet skal 
trykkes i offset, og det er jo drømmen 
for mange. 

GOD HANDBOK 
Håndboka som følger programmet er 
på 1 05 sider, og gir god brukerstøtte. 
Gjennomgangen av programmets 
muligheter er passe grundig, og teks
ten er rimelig bra illustrert. Siste kapit
tel i boka gir en innførin� i tegneserie
nes mysterier, og går sa langt som til 
grunnleggende komposisjonslære, 
rytme, dybdevirkninger og lesbarhet. 
Til slutt følger appendikser om sup
port, tastaturtorklaringer, printerin
formasjon, ordliste osv. 

Comicsetter er utvilsomt et bra kjøp 
både fot begynnere og viderekomne. 
Kanskje spesielt for de som vil lage 
enkle striper uten å ha de helt store 
forkunnskapene. Og selv om tegne
eksperter muligens vil stønne over 
pi'C>grammets begrensninger 'i ' forhold 
til tusj�nnen, er det i det minste 
mulig a bruke det som skisse-verktøy. 

NOEN SVAKHETER 
Som alle andre dator-programmer har 

selvfølgelig Comic Setter også sine 
svake sider. Noen av dem er nevnt, 
men jeg vil kort nevne noen andre: 
, Strekene i alle illustrasjonene er like 
tykke hele veien, om du ikke tegner 
nye utenpå hverandre. Slike variasjo
ner i strektykkelser bruker proffene for 
å få skyggevirkning på sine tegninger. 
1 6  farger er muligens litt lite. 
Programmet benytter en rekke, nokså 
komplisert tasting i kombinasjon med 
»musing». Det tynger opplæringen 
endel. Irriterende er det også at Gold 
Disk i sin markedsføring av Comic 
Setter bruker en spenstig tegning som 
ikke er laget med programmet. Dette 
skjønner kanskje a!'le, men likevel er 
det jo litt juks. 

Program: COMIC SETTER 
Produsent: GOLDDISK INC. 
Importør: JAMA DATA, 
Postboks 45, 1 4 1 4  Trollåsen 
Tlf.: 02 806051 
Pris: 1 1 90,-

D A T A M A R K E D E T  

AM I GA 500 4 . 499  

MON I TOR  1 084S 2 . 845 

MPS 1 500 P R , 2 . 999 

5 1 2 K RAM/EXP . 1 . 390 

S U P ERBASE PER S 495 

K I N D WORDS 695 

K N I G H T  ORC 1 29 

JEWELL OF DAR KN , 1 29 

COMMODORE 6 4  1 . 47 5  

F I NAL CARTR . I I I  435 

1 54 1  I I D I SK .  S l . 885 

1 58 1  D I SK . ST .  1 . 1 9 5 

MP S 1 200 2 . 399 ' 

1 0  STK . 3 , 5 " D r s K 1 20 

1 0  S TK , 5 , 25 "  NØV 40 

1 0  S TK . 5 , 25 "  3M 60 

1 0  s TK . 5 , 25 "3MHD 1 20 

D I  SKETTBOX 
" 

7 9  ' 

RENSESETT 1 50 

BROTHER PR I N TERE : 

M - 1 709 7 . 200 

M - 1 509 4 . 800 

M -'Ci 1 4D9 4 . 200 

M - 1 1 09 2 . 880 

ALLE P R I SER  I NKL MOMS 

POSTORDRE : 

TESSA ELECTRON I CS A . S  

BOKS 32 , 2650 KVAM 

TELEFON : 062 - 94500 

HVERDAGER : 1 7  - 2 1  

LØR DAGER : 1 0  - 1 4  

B I SLET MUS I KK & FOTO 
THERESESGATE 52 B 
( RUNDKJ' . VED B I SLE T )  
TELEFON' 02 � 694823 · 

HVER'DAGEff ; ' i' 10 - 1 8 ;'''� ,, '  

LØRDAGER : 1 0  - 1 4  

.. 
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ABONNER PA NORSK 
DATORMAGAZIN !  

Norsk, Datormagazin er nyhetsavis nummer en for alle norske Commodore
eiere. Hver tredje uke får du rykende aktuelle reportasjer, spill- og program-tester, 
intervju�r, vurdering av maskinvare, leserbrev, annonser og mye, mye mer stoff for 
deg som har' Commodore 64, 1 28 eller Amiga. 

styrte av gårde til blad-kiosken. 
Dessuten sparer du penger: 32 kroner på et årsabonnement sammenlignet 

med å måtte kjøpe i løssalg. 
Et abonnement kan du fikse på to forskjellige måter: Enten fyller du ut kupongen 

nederst på denne siden, eller du ringer (02) 42 07 63, og ber om abonnement på 
Norsk Datormagazin. 

Hvert nummer inneholder minst 64 sider Commodore-stoff, og minst 16 sider 
heilnorsk materiale. Har du råd til å gå glipp av det? Nei ! . 

Få med deg hvert eneste nummer! ,Når du abonnerer, får du avisen' sendt 
direkte til din egen postkasse, og du får den raskere enn de "amatørene" som må 

'Verre er det ikke å få Commodore-nyhetene ferske på døren. Gjør det i dag! 

Ny forening ,med pressekonferanse: 

S . .  U.K MOT 
PIRAT-KOPI I 
I begynnelsen av Mars 
trommet noen av de 
største kanonene in
nen programvare-bran
,sjen sammen til pres-
sekonferanse. Beteg
nende nok var den lagt 
til Den amerikanske 
ambassaden i Oslo . . .  
Tap ble oppsummert, 

, Og pirat-kopier ble talt. 
Men hvilke tiltak velger 
de å bruke for å brem
se på ulovligheten�? 

AV Terje Øygard 

. 
M
" ange �v .de st�re var der: 

. .Representanter '  for 'Word 
. ' Perfect, Aldus, Ashtot-

, Tate, Lotus, Microsoft , og 
Dataease. Sammen har de dannet 
SM()K, €lUer Sammenslutningen Mot 
UlovliQ Kopierin�. Vitsen. er, sor:n �et 
fremgar; a bekjempe plrat-koplenng 
og. de�li�e. 
Vitebegjærlige møtte vi fram - ville de 
infiltrere. C9Py-parties, kaste seg over 
swappere og politi-anmelde crackers? 
Noe av det første vi fikk vite, var at 
dette �I�tt ikke var noe prioritert �ål . 
Nei, det er de store gutta som star i 
fokus for SMUK: De som eksempelvis 
selger 10 : 20 P�r og bare ett pro
gram, for å ' redde en stor ordre. Der
med .bli r  bedriften som kjøper pro
grammet lovprytere, siden program
met blir kopiert over på alle maskine
ne. 
Det ble 'fremholdt at noen bedrifter 
gjør dette , beviSSt, mens andre ikke 
vet at de gjør noe. ulovlig. 
- Vi kommer noen ganger borti bedrif
ter som har. kjøpt ett stykk program, 
og så kopiert det til mange maskiner 
og brukere, sa en av:m�dlemmeJle i 
SMUK. - Da gjør vi pppn:erksom på 
at dette er forbudt; og sa ender det 
hele med et forlik, fortalte han. Det 
ser ikke ut til at denne prosedyren 
blir endret av sammenslutningen. 
Så dermed blir det altså nesten risiko
fritt å «knabbe» programmer også i 
fremtiden? Det er jo bare å si: Bekla
ger, jeg skal aldri gjøre det mer, 'og 
ferdig med .det? ' 
Dette kunne in�en av dem gi noe 
skikkelig svar pa. • 
Det er ikke lagt opp noe særlig kon
kret handlingsplan for - sammenslut
ningen .  Komkrete tiltak var heller ikke 
planlagt; man kunne ege.ntlig bare 
konstatere at her taper man store 
penger. Men noen retningslinjer had
de man blitt enige om: 
I første omgang skal foreningen in
formere, og prøve å skape en hold-
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nlngsendring hos forhandlere og .kun
< -der: Men' finner de ut at et stort firma 
, har, begått omfattende ulovligheter, vil 

ikke leverandøren nøle med 'å gå til 
• sak. ' Men da står denne alene: 

En slik rettsak har aldri før forekom
met i Norge. Og hvis de enkelte leve
randørene må stå ensomme i slike 
saker, er det neppe trolig at den noen
sinne ville komme opp. For hvem vi lle 
fortsette å kjøpe software av et firma 
som anmelder sine kunder for (ulovlig, 
vel å merke) bruk av solgte produk
ter? Her stinker det dårlig PR for den 

som tør å gå rettens vei. . .  
Dermed er  det overveiende sannsyn
lig at aktivitetene til SMUK vil begren
se seg til litt brusing med fjærene, 
samt en og annen brosjyre. 

: Foreningen vil ikke gå samlet til en 
slik sak. Det er opp til den enkelte 
produsent og leverandør, ble det frem
holdt. 

Hvis det motsatte skulle vise seg å 
bli tilfelle, kommer vi tilbake ti l SMUK. 
Uansett ønsker vi  lykke t i l  - det tren
ger de. 
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