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Der var engang, hvor det at surfe 
på internettet blev betragtet som 
noget, kun nørder fik noget ud af. 
For eksempel kunne man i 1996 

læse følgende udsagn fra en fast kommen-
tator i Berlingske: 

»Jeg har selv windsurfet i årevis og vil 
nødig have min sport sammenlignet med 
det, som nørder med slipsearme og blege 
indfaldne ansigter kan sidde og lave foran 
en skærm.« 

Her 16 år senere kan man vist roligt 
sige, at vi alle er blevet nørder – fra vugge-
stuebørn til pensionister, mange af os har 
en skærm foran ansigtet flere timer dag-
ligt. Det nørdede er med andre ord blevet 
normalt og den opvoksende generation af 
børn oplever allerede nu ikke den store for-
skel på, om de leger med Barbie eller apps. 
For dem er det hele bare legetøj.

Bekymrende? Nej, siger eksperterne 
– de unge vil altid være et skridt foran os 
andre i evolutionen, og de teknologier, der 
udvikler sig så kraftigt i disse år, er en na-
turlig del af børn og unges virkelighed – li-
gesom tv er det for os, der er vokset op med  
KikKassen og Kaj og Andrea. 

Men det er ikke det eneste, tv og apps 
har til fælles. Begge teknologier henvender 
sig til både børn og voksne, og begge kan 
give mange fælles oplevelser på tværs af 
generationer. En iPad kan, som du kan se 

her i magasinet, bruges til både underhold-
ning, arbejde, skole og leg.   

VI TAGER LIGE en mere fra Berlingske 
anno 1996: 

»Mange steder kan man læse, at vi i 
fremtidens samfund kan købe ind, gå til 
lægen, modtage undervisning og samar-
bejde over Internet. Dette er naturligvis to-
talt urealistisk.«

Nu er det jo al-
tid nemt at grine på 
bagkant – og det gør 
de helt sikkert også 
hele vejen ned til 
banken, alle de nør-
der, der troede på 
internettet og dets 
muligheder. Og som 
nørdede videre og 
opfandt app’en, der 
må siges at have ta-
get både nørder og normale med storm, og 
har personliggjort og udviklet internettet 
i en grad, som dog ganske sikkert (jeg skal 
ikke risikere at blive hængt ud af bagklog 
journalist om ti år) vil blive overgået i frem-
tiden. 

Men indtil da kan du jo gå på opdagelse 
i denne udgave af App Magasinet – der er 
masser at hente, hvad enten du er nørd el-
ler normal ... B

Fra nørd til normal

16
38 
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Roam like Home: Opkald/sms i Norden og Baltikum. Ej Island, kun på TeliaSonera-net.
Gælder ikke mms og data.  Data i EU, Norge, Schweiz, Island og Lichtenstein. 
Op til 20 MB/dag.

Roam like Home:



sådan

      bruger du iMessage

Forskellen på sms og iMessage er, 
at sms’er hænger sammen med 
dit mobilabonnement, mens 
iMessage er en gratis Apple-ser-
vice. Begge dele er tekstbeskeder 
og i praksis ser man en grøn eller 
blå taleboble alt efter, hvad man 
bruger. iMessage kræver, at din 
iPhone/iPad er på nettet, hvilket 
også betyder, at du kan sende 
beskeder til og fra en iPad. Du slår 
iMessage til i Indstillinger >  
Beskeder > iMessage. Du skriver 
dit  Apple ID og slår Send som 
sms til (så vil dine beskeder 
komme frem, uanset om der er 
netdækning eller ej). Efterfølgen-
de skal du angive, hvordan du vil 
modtage dine beskeder – her vil 
der på iPhone stå dit telefonnum-
mer, men har du også en iPad skal 
du desuden tilføje din mailadres-

      holder du orden 

Hvis du efterhånden har så mange apps, 
at de kan være svære at finde rundt i, 
kan det betale sig at oprette mapper 
til dem: Tryk på en app og hold indtil 
app’en begynder at ryste. Træk der-
efter app’en ovenpå en anden app, som 
du gerne vil lægge i samme mappe, og 
slip, når du kan se, at mappen oprettes. 
Herefter kan du navngive mappen og 
tilføje flere apps ved på samme måde at 
trække dem ovenpå mappen.   

      virker iCloud
 
iCloud er din personlige 
harddisk i »skyen«, hvor du 
kan gemme indhold samt 
backup (se tip herunder). I 
Indstillinger > iCloud kan 
du vælge, hvad du vil bruge 
iCloud til – de tjenester, du 
slår til, vil blive synkronise-
ret mellem dine enheder, 
(hvis du har mere end én) 
og du vil altid kunne få 
adgang til indholdet, også 
selv om du f.eks. skulle 
miste din iPhone eller iPad.  

tips til iPhone og iPad

      sikrer du dig

Du vælger selv, om du vil 
gemme dine sikkerheds- 
kopier (backups) på compu-
teren eller i iCloud. Fordelen 
ved iCloud er, at du kan få 
dit indhold og dine indstil-
linger tilbage, selv om du 
skulle miste din computer, 
eller den går i stykker. Du 
slår iCloud sikkerhedskopi 
til på enheden i Indstillinger 
> iCloud > Lagring &  
sikkerhedskopi.  

      kommer 
du videre 

 
Denne lille 

knap betyder, at 
du kan gøre et eller 
andet med indhol-
det. Hvis du f.eks. 
vælger Føj til hjem-
meskærm, når du er 
inde på en webside, 
bliver der automa-
tisk oprettet et app-
lignende ikon på 
hjemmeskærmen, 
så du senere nemt 
kan vende tilbage 
til netop den side. 
Knappen bruges 
også, når du f.eks. 
skal gemme bille-
der fra en besked.

      får du glæde af disse tips  
Hvis din iPhone eller iPad skal kunne de ting, der er 
nævnt her på siden og side 44, skal du have den nyeste 
version af iOS-softwaren. Du kan tjekke om du allerede 
er opdateret til seneste version, som er iOS 5.1, ved at 
gå ind i Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering. 

Hvis menuen Softwareopdatering ikke findes, er du stadig på en 
tidligere version og skal derfor slutte din iPhone/iPad til PC eller Mac 
og klikke på den opdatering, der vil fremgå, når du åbner iTunes og 
klikker på din iPhone/iPad. Når opdateringen til 5.1 er færdig, vil du 
fremover kunne opdatere uden at bruge iTunes. 

      henter du apps

Apps hentes i App Store, og du skal 
bruge dit Apple ID og password, uanset 
om det er en gratis- eller betalings-app. 
På den måde kædes dine apps sammen 
med dit Apple ID, og du kan uden pro-

blemer hente dem flere gange – til samme eller en 
anden iPhone/iPad, blot du bruger samme Apple ID. 
Hvis du får brug for at hente en app igen eller skal op-
datere den, skal du bruge dit Apple ID – men du bliver 
ikke opkrævet beløbet igen. Det samme gælder for 
alt andet digitalt indhold, du køber gennem Apple.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø Ø

      får du  
smilet frem
Ø

se. Nederst står der Nummer, 
men det engelske udtryk Caller 
ID giver bedre mening, idet du 
her angiver, om du vil bruge dit 
telefonnummer eller din mail 
som afsender på en besked. Det 
vil ikke betyde noget for dem, 
du skriver til, hvis de har begge 
dele listet under dit navn, men 
det er nødvendigt at bruge 
mailadressen, hvis du vil bruge 
iMessage på iPad. Her sætter du 
op på samme måde, blot kun 
med  mailadressen under  
Modtag på. Herefter skal du 
være opmærksom på, at beske-
der skrevet til dig via dit telefon-
nummer altid kun vil kunne ses 
på iPhone. Hvis beskederne skal 
kunne ses på både iPhone og 
iPad, skal du sende den første 
besked – på den måde vil det 
være din mailadresse, modta-
geren svarer tilbage til.       

Gå i Indstillinger > 
Generelt > Tastatur 
> Internationale  
tastaturer > Tilføj 
nyt tastatur > 
Emoji-symboler. 
Herefter kan du 
ved tryk på globus-
en til venstre for 
mellemrumstasten 
på tastaturet få 
smileys frem. Skift 
tilbage til bogsta-
ver ved nyt tryk på 
globus.  

START
HER

I IBOOKSTORE 

KAN DU GRATIS 

HENTE IPHONE- 

OG IPAD-HÅND-

BØGER FRA APPLE

I ITUNES KAN DU 

VÆLGE OM DIT 

INDHOLD SKAL  

SYNKRONISERE 

TRÅDLØST ELLER 

MED LEDNING

SE FLERE  

TIPS PÅ  

SIDE 44
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Kun hos 
Telia!

Med 4LIFE Full til 199,-/md.
i 6 mdr. og Telia Mobilaftale/

24 mdr. Min. pris

4.736,50 kr.

Samsung
Galaxy Tab 8.9

139,-/md.

Danmarks første 
4G tablet

Skift din bærbare ud med den letteste og tyndeste tablet på markedet. 
Download de nyeste apps på et splitsekund, mens du streamer HD fi lm 

og nyder musik fra Spotify.

Samsung Galaxy Tablet: ÅOP 0%, kreditomk. 0,-, udbet. 49,-, afdrag 139,- i 24 mdr., samlet 
pris 3.385,- (kontant 4.489,-). Abonnement: 6 mdr.s binding. Oprettelse 99,-. Min. pris: 1.351,50 
kr. Overstiger dataforbruget 10 GB, nedsættes hastigheden til 120 Kbit/s. 20 øre/sms til alm. 
danske numre. Bet. adm.: 9,75 kr./md. Giro: 39,-/md.



Af  Marie Kampmann //kam@berlingske.dk

Man skal aldrig gå ned på udstyr. 
Sandt nok. Men der er heller 
ingen grund til at over-udstyre 
sig – eller gøre tingene mere be-

sværlige end de er. Hvem gider egentlig sidde 
og vente på, at computeren starter op? Hvem 
gider bøvle med indviklede filsystemer, kon-
trolpaneler og mappestrukturer? Nok de fær-
reste. Vi vil surfe på nettet, maile, gå på net-
bank og måske se familiens feriebilleder. Med 
andre ord  ikke noget, der kræver den store 
computerkraft – eller den store pengepung 
for den sags skyld.

En iPad kan fås ned til omkring 3.500 kro-
ner og så får du det bedste, tabletmarkedet  
kan tilbyde. Skal du have tilsvarende kvalitet 
inden for design, alsidighed og brugervenlig-
hed på markedet for bærbare computere, skal 
du ofte betale dobbelt så meget. Og ja, den 
bærbare kan meget mere end iPad’en – men 
har du brug for det?

Det siger sig selv, at en tablet ikke kan er-
statte en computer 100 procent. Endnu. Den 
dag skal nok komme, men indtil da kan det 
ikke nødvendigvis anbefales at smide den 
gamle computer derhjemme ud – den har 
stadig sin berettigelse, ikke mindst som opbe-
varingssted for musik, film og billeder (med 
mindre man går hele vejen og lagrer alle sine 
data i skyen), men også hvis man har pro-
grammer, der kræver flere kræfter end en tab-
let kan præstere. 

Der, hvor det kan betale sig at overveje en 
tablet fremfor en bærbar er, hvis du udeluk-
kende skal have dækket de behov, du kan se 
her til højre – der er ikke meget af det, en bær-
bar computer kan gøre bedre end en tablet. 
Til gengæld er den bærbare længere tid om at 
starte op, tungere at slæbe rundt på og så fyl-
der den mere.

Og hvis du savner ting som et rigtigt tasta-
tur, større skærm og ekstra lagringsplads er 
der også råd for – og til – det. Se hvordan på 
side 10. B             

Valg. Inden du køber ny 
bærbar computer, skulle 
du måske overveje, om 
dine behov kan dækkes 
– nemmere og billigere 
– af en tablet? surfe på nettet

webshoppe

film & tv

se billeder
være på

høre

lave

bruge google

twitte

tjekke mail

skype skrive

netbanke arbejde

huskelister

musik

facebook

regneark

spille

Med en tablet kan du...

se

F
o

to
: I

ri
s

Bye-bye 



Hvad er en tablet?
En mellemting mellem en bærbar 
computer og en smartphone. Den 

mest populære tablet er Apples 
iPad, der har solgt flere end 50 

millioner eksemplarer. Hvis du er 
til Android, kan du vælge mel-
lem tablets fra Samsung, Asus, 

Motorola m.fl. Tablets har touch-
skærm, men kan også tilsluttes 

trådløst tastatur. 

ØSe hvilke apps, du skal hente 
for at komme godt i gang 

Hvilken model?

Den mest populære tablet er Apples iPad, 
der nu er på markedet i 3. generation. 
iPad’en har sat standarden for alle øvrige 
tablets, hvoraf de fleste bygger på Andro-
id-styresystemet. Hvis man vælger en 
iPad, får man hele Apples økosystem med i 
pakken inkl. binding til iTunes,  
Apple ID og iCloud. Det kan man enten 
elske, fordi det gør alting ekstremt simpelt 
og velfungerende, eller man kan hade det, 
fordi det er begrænsende og topstyret. 
I det sidste tilfælde skal man naturligvis 
vælge en Android-tablet i stedet.

Hvor mange GB?

De fleste tablets fås i modeller med 16, 
32 eller 64 GB. I de fleste tilfælde vil 16 GB 
være nok til almindelig brug af apps, musik, 
film og billeder – specielt hvis du samtidig 
bruger iCloud, Dropbox eller en anden 
tjeneste på nettet til at opbevare dine filer. 
Hvis du samtidig har en stationær eller 
anden computer i hjemmet kan du bruge 
den til hovedopbevaring og så kun have 
det indhold du bruger mest liggende på 
din tablet. Husk, at det under alle omstæn-
digheder er godt at have backup af sine 
filer på f.eks. en ekstern harddisk.

Hvilken dataforbindelse?

En tablet kan gå på nettet på to måder – 
enten via wifi, som er en hurtig, trådløs 
bredbåndsforbindelse eller via et mobilt 
datanetværk.

Alle tablets har indbygget wifi,  
så du kan komme på nettet  

overalt, hvor der findes et trådløst wifi-
netværk.  De fleste wifi-forbindelser  
kræver et password før du kan koble dig  
på dem første gang. 

Nogle tablets har desuden indbyg-
get en mobil dataforbindelse af 

typen 3G, eller det endnu hurtigere 4G. 
Det betyder, at man kan komme på nettet 
praktisk taget hele tiden og overalt, idet 
der ikke er brug for wifi-netværk eller 
password. Hvis man vil bruge mobildata, 
skal man have et simkort samt et data-
abonnement hos en mobiludbyder.  Hvis 
man allerede har et dataabonnement med 
sin mobil, kan man hos nogle udbydere 
dele dette og så blot få udleveret et ekstra 
simkort til tablet’en.

bærbar 

3G



apps du skal kende:

På kontoret

apps du skal kende:

I privaten

apps du skal kende:

På studiet

GoodReader for iPad 
Pris: 30 kr.

Platform: iOS

Info: goodreader.net

Få adgang til filer fra Google 

Docs, Dropbox, Box.net m.fl.  

Læs, rediger og del og gem og 

sorter i mapper direkte på iPad.   

Pulse News 
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: pulse.me

Få overblik over nyheds-

strømmen i en og samme 

app – med indhold fra 

kilder, du selv vælger.

iA Writer
Pris: 6 kr.

Platform: iOS

Info: iawriter.com

Skrive-app uden lir, så du kan 

holde fokus på den danske stil. 

Arbejder sammen med både 

iCloud og Dropbox.

Quickoffice Pro HD
Pris: 89 kr.

Platform: iOS, Android

Info: quickoffice.com

Opret, rediger og del Micro-

soft-dokumenter. For synkro-

nisering på tværs af enheder 

fås Connect by Quickoffice.   

Evernote 
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: evernote.com

Med Evernote kan du samle 

alt det, du ellers ikke ved, 

hvor du skal gøre af – noter, 

webklip, billeder, osv.

Penultimate 
Pris: 6 kr.

Platform: iOS

Info: cocoabox.com

Hav altid papir og pen ved hån-

den og organiser dine noter og 

tegninger. Pensupremacy er en 

lignende app til Android tablets.

Dragon Dictation 
Pris: Gratis 

Platform: iOS

Info: nuance.com

Skal du skrive et længere brev 

eller en note, kan du med 

denne app tale til din iPad, så  

skriver den for dig – på dansk.

Pages 
Pris: 59 kr.

Platform: iOS

Info: apple.com/iwork

Sammen med Numbers og 

Keynote Apples svar på Offi-

ce-pakken. Kan håndtere – og 

gemme som – Word-filer.  

Dropbox 
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: dropbox.com

Super simpel måde at 

gemme og dele indhold – 

din harddisk i skyen med 

adgang alle vegne fra.

iThoughtsHD 
Pris: 59 kr.

Platform: iOS 

Info: ithoughtshd.co.uk

Ideel når der skal mind-

mappes på mødet, eller du 

og dine kolleger skal lave et 

fælles projekt.

Bøger 
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: gyldendal.dk

iBooks på dansk – stort udvalg  

af danske bøger og lydbøger. 

Bøger indkøbt andre steder 

kan importeres.

Pear Note
Pris: 30 kr.

Platform: iOS

Info: usefullfruit.com

Skriv og optag på samme tid – er 

der huller i dine noter, kan du 

afspille lyden igen fra præcis det 

sted, du faldt fra til forelæsningen.

TapTyping 
Pris: 24 kr.

Platform: iOS

Info: flairify.com

Lær at skrive hurtigt og 

fejlfrit på et touch-tastatur, 

så du ikke altid skal have et 

eksternt med i tasken. 

Intellicast HD 
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: intellicast.com

Danskere er efter sigende 

vilde med vejret – denne app 

opfylder alle behov, man 

måtte have i den retning.

Printer Pro
Pris: 42 kr.

Platform: iOS

Info: readdle.com

Hvis din printer er på nettet 

derhjemme, men ikke under-

støtter Apples AirPrint, kan du 

udskrive via denne app.

5 5 5

Mail, kalender og kontakter er naturlig-
vis et must, og derfor forinstalleret. Men 
derudover skal du have adgang til dine 
arbejdsdokumenter såsom Word, PDF, 
Excell og andre typer filer, samt kunne 
læse, redigere og dele dem med kolleger.  

Når du sidder hjemme i sofaen er det 
sikkert mest mail, Facebook og almin-
delig netsurfing du bruger din tablet 
til. Men hvorfor ikke også få klaret 
nyhedsoverblikket og tjekket vejrud-
sigten –  og måske få læst bog?   

Som studerende er der nok at bruge 
penge på – spar nogen af dem ved at 
købe en tablet istedet for en bærbar. 
Masser af apps kan gøre studielivet 
både nemmere, sjovere – og måske 
også mere produktivt...

Kom godt i gang...
Must have. Har du besluttet at bytte den bærbare ud med en tablet, er 
her inspiration til apps, der sender dig og din tablet flyvende fra start.

Platform: De nævnte apps kan i nogle tilfælde også findes til andre platforme end iOS og Android-tablets. Vi tager forbehold for prisændringer og opdateringer.



SLIP 
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Nødvendigt
 

Hvis du skal bruge din tablet som primær computer, vil du hurtigt savne et rigtigt tastatur 

– det er dog ikke noget problem, for der findes masser af trådløse tastaturer, der tilsuttes 

via bluetooth. Nogle er indbygget i en case, som beskytter tablet’en under transport og 

fungerer som stander, når du pakker den ud. Har du en stationær computer med trådløst 

tastatur stående derhjemme, kan det sagtens være, at det virker med din tablet også – 

det gør f.eks. Apple Wireless Keyboard.

Enhver ved, hvordan et iPad-cover ser ud – her viser vi dig  
til gengæld noget af det udstyr, du ikke vidste, din tablet manglede.udstyr

til din tablet
Af Marie Kampmann //kam@berlings

Logitech Ultrathin Keyboard  

Cover 849 kr. komplett.dk

Sandberg Mini Bluetooh 

Keyboard. 399 kr. wupti.com

Apple Wireless Keyboard 

549 kr. store.apple.com/dk

HP Photosmart 5510 e-All-in-One 

med AirPrint. 725 kr. wupti.com

Wallee Pivot iPad stander

449 kr. designgrotten.dk 

Bluelounge Nest iPad stand 

199 kr. designgrotten.dk

Seagate GoFlex Satellite  

500 GB 1.356 kr. proshop.dk

Apple TV

849 kr. fona.dk

QED uPlay Bluetooth Reciever

549 kr. hifiklubben.dk

Wacom Bamboo Stylus Pen

249 kr. dustinhome.dk

Anbefales
 

Et af kendetegnene ved en tablet er, at skærmen 

betjenes med fingrene. Derfor er det rimelig 

praktisk at have hænderne fri, mens tablet’en 

står oprejst foran dig – det er også smart, hvis 

man skal se film eller  skrive med et trådløst 

tastatur. Flere covers har den funktion, at de kan 

foldes som en stander, og det er smart når du 

er på farten, men derhjemme kan det være rart 

med en mere robust model. Apropos fingerfær-

digheder er det nok de færreste, der mestrer en 

læselig håndskrift med pegefingeren – her kan 

en stylus eller pen være perfekt, ligesom det er 

en god investering, hvis du ofte skal tegne på 

din tablet. Endelig er det selvfølgelig praktisk at 

kunne udskrive – har du i forvejen en netværks-

printer findes der apps, der kan skabe forbin-

delse (side 8), men det nemmeste er at bruge 

Apples AirPrint-funktion, som flere printere på 

markedet understøtter.

Lir
 

Strengt taget behøver du måske ikke at kunne sende musik 

trådløst fra din tablet til stereoanlægget – men når det er så 

nemt som med den lille bluetooth-dims her, er det svært at 

lade være. Det samme gælder for Apples lille sorte Apple 

TV-boks, der tilsluttes dit tv og udover at give direkte 

adgang til iTunes Store også kan forbinde iPad’en til 

den store skærm. Tryk blot på det lille AirPlay-ikon (en 

trekant, der peger ind i en firkant) og vælg Apple TV, 

når du f.eks. ser film eller billeder, så vises det på den 

store skærm. Du kan også dobbeltklikke på hjem-

meknappen, swipe længst til venstre, trykke på 

AirPlay-ikonet og vælge Apple TV og Skærmdubb-

lering. Begge dele kræver naturligvis, at alle enheder 

er på samme wifi-netværk. Og er du løbet tør for plads på 

din tablet, er den lille trådløse Seagate-harddisk ret praktisk.

Ø
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brugbar

APP

Daytrotter
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: daytrotter.com

Daytrotter er et website, der blog-

ger om ny musik, især indenfor 

indiegenren. Og sitet har selvfølgelig 

også en app. Daytrotter har eksi-

steret en hel del år og har haft stor 

succes med de såkaldte Daytrotter 

Sessions, hvor turnerende bands 

tager et par timer fri og indspiller 

små sessions i studiet. Det er disse 

mini-koncerter, du blandt andet kan 

opleve via denne spændende app. 

Af Kristoffer Friis

Streaming af musik spiller en 
større og større rolle. I Dan-
mark blev der sidste år åbnet 
for streamingtjenester som 
Spotify og WiMP, ligesom 
TDC tilbyder tjenesten PLAY. 
Fremtiden for det danske mu-
sikmarked er i den grad mo-
bil. Udviklingen i Norge og 
Sverige, hvor man har været 
hurtigere ude med at tilbyde 
streaming og indgå aftaler 
med kunstnerne, viser i en 
nyere rapport, at de digitale 
musiktjenester er godt på vej 
til at stå for halvdelen af den 

samlede omsætning. I Sve-
rige voksede indtægterne 
fra streaming sidste år med 
105 pct. svarende til 348 mio. 
svenske kroner. Dermed ud-
gør streaming nu 42 pct. af 
musikselskabernes samlede 
omsætning. Herhjemme vur-
derer bestyrelsesformanden 
for den danske afdeling af 
pladebrancheorganisatio-
nen IFPI, Henrik Daldorph, at 
streaming i 2011 kun udgjorde 
ca. 10 pct. af omsætningen. 
Men man forventer, at udvik-
lingen i nabolandene vil gen-
tage sig i Danmark i løbet af de 
kommende år.

APPGUIDE musik

My Artists
Pris: 18 kr.

Platform: iOS

Info: myartistsapp.com

Tænk hvis musikafspilleren på din iPhone 

automatisk hentede billeder ned af dine 

kunstere, så du ikke bare skulle kigge på 

den der kedelige liste med navne? Og tænk, 

hvis der ved hver kunster lå en omfattende 

biografi, direkte link til videoer på  

YouTube, info om andre albums med 

samme kunster og en liste med lignende 

kunstere i samme genre? Alt det får du med 

My Artists-app’en, og det er ret impone-

rende. App’en indeholder desuden både 

musikafspiller og internetradioen 8tracks, 

og den er på mange måder et rigtig lækkert 

og gennemført alternativt til den indbyg-

gede iPod. Irriterende er det dog, at man 

kun kan søge og afspille ud fra kunster og 

ikke album og sang – samt det, at den ikke 

understøtter spillelister og podcasts. 

GarageBand
Pris: 30 kr.

Platform: iOS

Info: apple.com/dk

En klassiker siden Apple lancerede 

app’en til iPad. Med GarageBand kan 

du producere din egen musik, mens 

du er på farten. Med de nye ‘smart 

instruments’ kan du på under fem 

minutter sætte beats, melodi og bas 

i gang. GarageBand er netop blevet 

opdateret med en strygersektion, så 

nu kan du også spille 1. violin på din 

iPhone. App’en kan bruges på iPad og 

iPhone, men er nok at foretrække til 

iPad’en, da instrumenter og klaviatur 

er væsentligt større og dermed nem-

mere at håndtere. En sjov app, som 

du også kan lave seriøs musik med. 

SoundCloud
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: soundcloud.com

Optag, lyt og del dine Sounds på din 

iPhone, også mens du er på farten. 

SoundCloud er noget af det hotteste 

indenfor streaming lige nu. Især hvis 

du selv har lyst til at deltage. Med 

SoundCloud kan du optage din egen 

lyd og dele den privat eller offentligt 

på Facebook, Twitter eller endda 

bruge den til check-in på Foursquare. 

Du kan også nemt få adgang til, 

browse og lytte til lydene, mens du 

er på farten og væk fra din computer. 

Der ligger ufattelige mængder af 

god musik på SoundCloud, hvor du 

virkelig kan gå på opdagelse. 

iOS-apps hentes i App Store på iPhone og iPad eller i iTunes på Mac/PC. Android-apps hentes i Play på smartphones og tablets eller på play.google.com. WP-apps (Windows Phone ) hentes 



uundværlig

Wimp
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: wimp.dk

Telenors Wimp er i Danmark nok den 

bedste konkurrent til Spotify, som fort-

sat er svær at slå. Men Wimp gør det fak-

tisk – de har udviklet en flot, brugervenlig 

app til iPad, som gør det let at navigere i 

det efterhånden ret store katalog, som 

tæller væsentligt flere danske kunstnere 

end Spotify. En kæmpefordel i Wimps 

iPad-app er muligheden for Airplay. Du 

behøver således ikke at sætte et stik i din 

iPad for at streame til eksempelvis dit 

anlæg. At play-knappen ud for de enkelte 

sange på listerne er irriterende lille er en 

mindre ting. 

Mit TDC
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: tdc.dk

Med Mit TDC har du nu fri adgang til over 

15 mio. musiknumre. Telegigantens bud 

på en streaming-tjeneste hedder Mit TDC 

og spreder glæde i mange hjem, hvor man 

som abonnent hos TDC har fri adgang til 

herlighederne. Mit TDC er en samlet app 

for TDC’s mange tjenester Du kan både 

lytte til musik via TDC Play, tjekke musik, 

video og billeder på din TDC Homedisk 

og mobil, høre webradio, se tv, tjekke tv-

guiden og sætte din digitale tv-modtager 

til at optage dine yndlingsprogrammer. 

TDC Play har sidst gjort sig populære med 

et samarbejde med L.O.C, hvor man som 

bruger kan hente hele rapperens album 

ned gratis. Men hvorfor skulle man egent-

ligt det, når man kan streame det? Men et 

gratis tilbud er det.

Shazam
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: shazam.com

Hvis du tit siger »Åh, hvad er det nu lige, 

den sang hedder?«, kan du ikke und-

være Shazam. Shazam er en klassiker, 

men holder stadig, når det handler om 

musik. Åbn app’en, hold telefonen hen 

til højttalerne, og Shazam fortæller dig, 

hvad sangen hedder. Herefter kan du 

trykke på et link og høre den på YouTube 

og andre steder. 

TuneIn Radio
Pris: Gratis (Pro 6 kr.)

Platform: iOS, Android, WP

Info: tunein.com

Her er en virkelig populær app, hvis du er 

vild med radio, men godt kunne tænke 

dig at kunne trykke pause og spole!  

TuneIn har et lækkert interface og funge-

rer supergodt til iPhone og iPad, hvor du 

kan benytte den indbyggede AirPlay-

funktion og skyde lyden ud i stuehøjt-

talerne. TuneIn finder stationer ud fra din 

lokation, men du kan også lytte til 40.000 

radiostationer i USA. Der er talk radio, 

nyheder, sport, vejr og selvfølgelig musik.

NPR Music
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: npr.org

National Public Radio har et 

enormt arkiv. Download app’en til 

iPad, og du vil blive blæst bagover. 

Sådan skal radio se ud på en tablet! 

Du har adgang til NPR’s vilde arkiv 

med koncerter, portrætter og en 

helt masse andet, og det er nemt at 

søge i. Du kan søge i genrer, artikler, 

videoer og meget andet. Og så kan 

du opbygge din egen playliste med 

alle de lækre sager. 

Spotify
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: spotify.com

Bagkataloget er imponerende og vokser 

fortsat. De sociale muligheder i desktop-

udgaven af Spotify, hvor du bl.a. kan 

finde Guardians, Rolling Stones og Pitch-

forks musiksektioner, er ikke tilgængeli-

ge i app’en, men playlister kan du fortsat 

lytte til. Både online og offline. Spotify 

har netop lanceret deres længe ventede 

iPad-app, der gør sig virkelig godt på den 

store skærm. Som et alternativ til Spotify 

blev tjenesten Rdio iøvrigt tilgængelig i 

den danske App Store for nylig – bag den 

står de danske Skype-drenge og prisen 

for fuld adgang til alle funktioner er som 

hos Spotify: 99 kr. om måneden.

i Marketplace på smartphones eller på windowsphone.com/marketplace. De nævnte apps kan evt. også findes til andre platforme. Vi tager forbehold for prisændringer og opdateringer.



Besøg Eplehuset.
Din lokale Apple-ekspert.

TM og © 2012 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

København
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Tlf. 3334 6600

Århus
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8000 Århus C
Tlf. 8620 6200

Roskilde
Algade 41
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Slagelse
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Prøv den nye iPad
hos Eplehuset.
Strålende. På alle måder.
Den nye iPad kommer med den strålende Retina-skærm, 

kamera og utroligt hurtige netværksforbindelser. Så du kan 
gøre endnu mere, end du havde forestillet dig.





Af Tina Juul Rasmussen

I
kke en mail, opringning eller statusop-
datering på Facebook undslipper vores 
opmærksomhed, alt imens vi Wordfeu-
der med vennerne, tjekker nyhederne 

eller sender en sms. Always online. Tilgæn-
gelig og træfbar 24/7. 

Danskernes internetforbrug vokser 
støt år for år. I dag bruger vi flere minutter 
i døgnet på nettet, end vi gør på at høre ra-
dio. Kun tv er stadig en større tidsrøver. Og 
melder online-stressen sig, loader vi blot 
mindfulness-app’en og napper fem minut-
ters klokkemeditation. Eller strækker ud 
til yoga-app’en. Eller vi luller os i søvn med 
en sov-godt-app. 

Umiddelbart smart, handy og lige ved 
hånden at bruge sin smartphone til få 
fred fra – ja, vores smartphone  med dens 
mange forstyrrelser og beskeder i løbet af 
dagen. 

Paradoksalt? Ja, måske, men samtidig 
en indlysende konsekvens af det moderne 
liv, hvor vi ikke længere venter, til vi kom-
mer hjem og kan sætte en afspændings-cd 
på. Vi klarer ærterne undervejs – på toilet-
tet mellem to møder, på vej i toget eller i 
køen i supermarkedet. 

Det er i hvert fald, hvad psykoterapeut, 
yoga- og mindfulnessinstruktør Elena Ra-
def har erfaret. Og derfor har hun udviklet 
en stribe apps, som både kan guide, hvis 
frygten for at flyve melder sig, hvis man 
trænger til et pusterum i fem minutter eller 
blot vil d’stresse med en åndedrætsøvelse. 

Elena Radefs erfaring fra mange års 

Slapp bare helt af!  

meditations- og yogaundervisning af folk 
fra alle samfundslag er, at det at være til-
gængelig og kunne yde en indsats døgnet 
rundt, kan give stress eller uro, blandt an-
det fordi vi er meget pligtopfyldende.

»Mange af de mennesker, jeg møder, vil 
gerne præstere og yde deres bedste, og der-
for får nogle stress. Alle i dag kender en, der 
er gået ned med stress, og derfor vil mange 
gerne gøre noget, inden de selv når derud. 
Folk søger pausen fra online-livet, fra alle 
de små afbrydelser og forstyrrelser med 
mails, sms’er og opkald, og derfor udvik-
lede jeg apps, som kan minde folk om, at de 
også lige skal huske at trække vejret. Så mit 
budskab er, at man ikke behøver at vælge 
teknologien fra, man skal bare lære at bru-
ge den positivt,« siger Elena Radef. 

Og det er vi faktisk indstillet på, mener 
hun.

»Det er jo netop dem, som lever med 
en mobiltelefon i hånden i døgndrift, der 
har brug for mindfulness-apps – lige ved 
hånden, når behovet opstår. For mig, som 
har arbejdet med meditation i 20 år, er det 
sjovt at putte den tusind år gamle viden 
på nye flasker og nå ud til et endnu bre-
dere publikum. Så selv om det måske er 
paradoksalt at bruge sin mobiltelefon til 
at stresse af med, er man nødt til at ramme 
det moderne menneske, hvor det er, og lyt-

te til, hvordan de vil bruge det. Og det er 
altså ikke på en cd derhjemme.«

ANNE HOLTEN LINDHOLM, trend-
forsker hos virksomheden Firstmo-
ve, der arbejder med trendbaseret 

24/7. Får du stress af at 
være online hele tiden, 
kan du app’e dig til indre 
ro og nærvær. Smart og 
lige ved hånden – men er 
det ikke bedre at slukke 
for at få fred? Nej, siger 
eksperterne.
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antistress appsmarkedskommunikation, mener, at vi 
endnu kun har set begyndelsen af, hvad 
apps kan gøre for vores livsstil og sundhed. 
Og hun mener ikke, at det længere giver 
mening at skelne mellem at være off- og 
online, heller ikke når det gælder vores vel-
befindende.

»At vi er online hele tiden, er blevet en 
integreret del af vores livsstil. Ikke et for-
styrrende element, men netop hverdagen. 
Så det, at vi kan app’e os til ikke at være 
stressede, er i høj grad et spørgsmål om, at 
der er gået app i alting. Og jeg tror, at vi vil 
se, at brugen af apps fremover i endnu hø-
jere grad bliver funktionel, seriøs og på sigt 
meget mere intuitiv – også når det gælder 
vores livsstil. Vi er på vej væk fra det meget 
underholdningsprægede og i retning mod 
for eksempel at kunne måle vores blod-
tryk eller kontakte lægen. Apps skal have 
en nytteværdi i forhold til den livsstil, vi 
udøver. Her er mindfulness og andre anti-
stress-apps blot et første spædt skridt på 
vejen.« 

Og nej, det er ikke et paradoks, at vi 
app’er os til nærvær og ro, mener Anne 
Holten Lindholm. 

»I dag foretager vi os bare andre ting, 
når vi slapper af, end vi gjorde tidligere. 
Brætspillet Scrabble er erstattet af Word-
feud, som i virkeligheden er med til at af-
skærme os fra støjen fra for eksempel de 
sociale medier og bringer os i kontakt med 
veninden, som er på ferie i Spanien. I dag 
kræver sociale relationer ikke nødvendig-
vis fysisk tilstedeværelse, som det gamle 
Scrabble-bræt gjorde.« 

CHEFANTROPOLOG Lóa Stefánsdóttir 
hos Innovation Lab, der formidler ny viden 
indenfor it, brugere og forretning, er enig 
med Anne Holten Lindholm i, at vi kun har 
set en flig af, hvad onlineuniverset har at 
byde på. Og der er ingen vej tilbage. 

»I Japan ser man nu sociale grupper, 
otaku, der nærmest lever hele deres liv i et 
virtuelt univers. De vil ikke engang have 
kødelige kærester, fordi de virtuelle er me-
get mere perfekte og ikke stiller krav. Og 

selv om de fleste af os ikke er kommet så 
vidt, er vi jo allerede på 24-7 på en subtil 
måde, fordi vi konstant får updates på vo-
res apps, har Twitter og Facebook med os 
hele tiden og så videre, siger Lóa Stefáns-
dóttir og tilføjer, at hun tror, vi inden længe 
vil se hele verden gennem vores telefon.

»Det er kun et spørgsmål om tid, før 
flere og flere af de skærme, vi bruger nu, 
bliver erstattet af lette, bøjelige, gennem-
sigtige skærme, og den udvikling vil helt 
klart også berøre telefonerne før eller si-
den. Tænk bare på touch skærme, som for 
fem-seks år siden var utænkelig fremtids-
volapyk for den almindelige forbruger. Må-
ske vil mobiltelefonen i fremtiden være et 
armbånd eller en lignende accessory, lavet 
af en fleksibel skærm, så vi kan walk-and-
type undervejs. Og her er da en fare for, at 
nogle kan blive otaku af det – altså ryge ud 
over kanten. Internettet er jo et nemt sted 
at gå hen og søge trøst, få et hurtigt fix, når 
vi er kede af det. «

Men når det er sagt, mener Lóa Ste-
fánsdóttir også, at det er cool at bruge 
smartphonen som anti-stress-device. 

»I stedet for at søge til en græsk ø, hvor 
det er forbudt at tænde for mobilen for at få 
en elektronisk detox, kan vi lige så godt ac-
ceptere, at der foregår en masse, vi skal for-
holde os til hele tiden, og så bruge mindful-
ness på telefonen til at acceptere det, som 
er. Det er jo netop, hvad mindfulness hand-
ler om. Men det kræver, at du er bevidst om 
at mærke din krop og samtidig huske på, at 
mindfulness jo ikke sidder i din telefon. Du 
skal selv være mindful. Og her kan tekno-
logien være et problem. Man har målt, at 
folk, som sidder ved en computer, trækker 
vejret mere overfladisk. Så vi skal lære at 
tage de pauser, siger Lóa Stefánsdóttir og 
tilføjer:

»Lige nu er mindfulness og meditation 
interessant, fordi vi står med de problemer, 
vi gør. Det bliver gjort tilgængeligt, fordi 
nogle mennesker er i fortrop rent bevidst-
hedsmæssigt. Og hvem ved, måske 
går der mainstream i det, så det er 
på skoleskemaet om ti år? For mig 

D’Stress Meditation
5, 10, 15 og 20-minutters 

guidet meditation, som via 

øvelser med åndedrættet 

mindsker stressniveauet.

Pris: 12 kr.

Platform: iOS

Info: elenaradef.dk

aSleep Classic 
Fald roligt i søvn til natur-

lyde, hvid støj, hjerteslag, 

stille musik. Fås også i en 

udgave specielt til baby. 

Pris: 6 kr.

Platform: iOS 

Info: sign-studios.com

Buddhist   

Meditation Trainer
Meditation uden snak,  

men med en lille klokke,  

der ringer hvert minut for  

at fastholde én i nuet.  

Pris: Gratis 

Platform: Android

Info: spacebug.com

Yoga Fitness
35 yogastillinger fra 

basis til øvet. Hver 

stilling vises som en 

3D-animation. 

Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android 

Info: andruids.com

Eksamensro
Få styrke op til en vigtig  

eksamen ved hjælp af selv-

hypnose. Kan også bruges  

til at falde i søvn med.

Pris: 12 kr. 

Platform: iOS, Android

Info: idealdev.dk

5

Ø
Inffo: o:oo andruids.com
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Elena Radef
Hvem: App-udvikler og mindfulnessinstruktør 

Hvad: iPhone 3GS

Krak, Kino, Viber, Facebook, spil og 
lydbøger til min datter. Jeg bruger ikke 
selv anti-stress apps, fordi jeg har dyrket 
meditation og yoga i 20 år.

at se er antistress-apps i hvert fald et gode, 
som gør noget, der før var populært blandt 
de få, tilgængeligt for de mange. Og der be-
høver ikke længere at stå mænd i hvide kit-
ler bag.« 

SER MAN PÅ MÅLINGER af de unges for-
brug af internet og andre medier, er det 
markant højere end deres forældres – op til 
100 minutter mere om dagen. Betyder det 
så, at forældre, der i dag kæmper en brav 
kamp for at få ungerne til at lægge mobilen 
væk og slukke computeren for at kunne 
tage del i det virkelige liv, blot skal pakke 
bekymringerne sammen, fordi børnene 
hverken bliver stressede af det eller udvik-
ler sig til japanske otaku-monstre?

»Nutidens muligheder rummer fælder 
for de unge, ligesom alle andre tiders mu-
ligheder har gjort det. Det er meget, meget 
nemt at sublimere sine sociale behov igen-
nem de uendelige mængder af brugerge-
nereret indhold, sociale medier og spil, 
de unge vokser op med som en selvfølge 
i dag. Derfor er det vigtigere i dag end no-
gensinde før, at vi lærer vores børn at tage 
ansvar for deres eget liv, og at teknologi-
erne er hjælpemidler, men ikke mål i sig 
selv. Det er vigtigt, at de nye generationer 
lærer at holde de sociale muskler ved lige 
IRL (in real life, red.) – dér, hvor folk agerer 
med hele deres sanseapparat på godt og på 

Eksperternes egne favoritter

Viber 
Pris:  Gratis

Platform: iOS, Android

Info: viber.com

Kino.dk 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android

Info: kino.dk

Mical 
Pris:  12 kr.

Platform: iOS 
Info: mical.mobi

Sleep Cycle 
Pris: 6 kr. 

Platform: iOS 
Info: sleepcycle.com

Zokah 
Pris:  Gratis

Platform: iOS, Android

Info: zokah.com

TweetDeck 
Pris:  Gratis

Platform: iOS, Android 
Info: tweetdeck.com

Cirka tre procent af befolkningen er 

Firstmovers – dem, som går forrest 

med alt nyt. Det, de gjorde for fire år 

siden, gør resten af os i dag, fortæller 

trendforsker Anne Holten Lindholm 

fra virksomheden Firstmove. Hun 

beskriver Firstmoverne sådan her: 

»De skelner ikke længere mellem 

on- og offline eller taler om at trække 

stikket ud, når de er på ferie. De 

stresses ikke af teknologien eller 

det digitale univers. Hos dem kan 

det være tiden, som stresser. Derfor 

er tid gået fra at være en værdi til at 

være en kategori – en vare, de handler 

med, f.eks. på arbejdspladsen. De vil 

ikke have mere i løn, men større flek-

sibilitet og mere tid til at gøre, hvad 

de selv vil. Det betyder, at hvis de har 

købt sig til den frihed og derfor ikke 

behøver at være til stede hverken fy-

sisk eller digitalt, bliver de heller ikke 

stressede over alt det, som kommer 

ind på iPhonen, fordi den tid, de har 

købt sig til, er »min tid«.

fakta H

Firstmovers

ondt, og hvor de ikke ligner deres profilbil-
leder på Facebook hele tiden,« siger Lóa 
Stefánsdóttir. Omvendt, mener hun, skal 
man som forældre også være parat til at 
putte lidt elastik i sine tabuer og moralske 
anfægtelser. 

»Vi skal huske, at de unge er et skridt 
foran os i evolutionen. De skal have masser 
af åbenhed og kærlig støtte til at kunne na-
vigere i tingene med rygraden i behold. Og 
måske kan de voksne også få skubbet lidt 
til deres grænser og lære noget samtidig.«

ANNE HOLTEN LINDHOLM mener også, 
at vi må se den teknologiske tilværelse som 
en del af livsfundamentet for kommende 
generationer:

»Vi ser en klar tendens, hvor teknolo-
gien bliver mere og mere naturlig. For de 
digitale natives (digitale indfødte, red.) 
er livet på skærmen en grundlæggende 
præmis, de ikke tager stilling til på samme 
måde som deres forældre, der er vokset op 
i en verden på andre teknologiske præmis-
ser. Så jeg tror, at denne bekymring vil ud-
ligne sig selv, når de digitale natives selv får 
børn. Da vil skærmforbruget være lige så 
naturligt som forbruget af alt andet, men 
det vil naturligvis også være underlagt et 
sæt af værdier, som jeg af gode grunde ikke 
kan sige noget om, da det er svært at vide, 
hvad der driver adfærden om 20 år.«B

Anne Holten Lindholm
Hvem: Trendforsker hos Firstmove

Hvad: iPhone 4S

En app skal gøre en forskel, før den finder 
vej til min mobil. Kalender-app’en Mical 
er et uundværligt værktøj til at strukturere 
min hverdag. Og så har jeg også en app til 
min bank, Nordea. Funktionelt og nemt. 
I den sjovere boldgade har jeg Wordfeud 
og Zokah, app’en til alverdens lagersalg. 

Loa Stefansdottir
Hvem: Chefantropolog hos Innovationlab

Hvad: iPhone 4S

I perioder Sleep Cycle, som overvåger 
søvnen. Radio – det er også lidt mindful-
ness-agtigt – f.eks. P1, som giver megen ro. 
TweetDeck bruger jeg rigtig meget, og jeg 
er nødt til at have små regler for, hvornår 
jeg er på, for ellers er det hele tiden.

g , pp g g

procent af de 
16-19-årige har 
adgang til nettet

procent   
har mobil  
netadgang

minutter bruger vi 
i gennemsnittet på 
nettet hver dag

minutter bruger  
vi i gennemsnit på 
at se tv hver dag
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Nyhed!
Krak til din iPad



Soundhound 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android, WP

Info: soundhound.com 

Fordi jeg er en uhelbre-
delig musikelsker, der 
hele tiden ønsker at ud-
vide min musikhorisont. 
Soundhound identifice-
rer let og hurtigt, hvad jeg 
lytter til, men ikke kender 
i forvejen.

Jussi Adler Olsen
Hvem: Forfatter 
Hvad: Samsung Galaxy II og iPad

Wordfeud 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android

Info: wordfeud.com 

 
Behøver jeg at sige noget? 
Scrabblespillet i digital 
form er en ultimativ leg 
for en bogstavsafhængig 
som mig. Og jeg kender 
mange dygtige modspil-
lere, der ligesom jeg elsker 
en fair konkurrence.

Verdens Hovedstæder Quiz 
Pris: Gratis 

Platform: Android

Info: flisko.com 

 
Min søn antyder, at jeg ikke 
gider at lære alverdens hoved-
stæder udenad. Denne app er 
en sjov måde at terpe dem på. 
Sig det ikke til ham.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Af Tina Juul Rasmussen
MIG OG MINE yndlingsappsØ
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Telia + Spotify
18 millioner musiknumre



APP’EN KOSTER 0 KR. UBEGRÆNSET ADGANG: 
1 MDR. 299 KR. / 3 MDR. 819 KR. / 12 MDR. 2.999 KR.
GRATIS ADGANG FOR ABONNENTER AF BERLINGSKE.

BERLINGSKE APP UDGIVES
I SAMARBEJDE MED NORDEA

Abonnenterne får nu 
Berlingske leveret 
fl ere gange om dagen.

S Berlingskes iPad-app 
viser de seneste nyheder 
og giver uddybning og 
perspektiv fra både b.dk 
og avisen. Den vil således 
ændre sig hver eneste 
gang, du åbner den. Den 
er gratis for abonnenter, 
og alle andre kan prøve 
den gratis i 30 dage.

Hent den i App Store nu.
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Sprinkle Junior
Pris: 12 kr.

Platform: iOS, Android

Info: sprinklegame.com

30 levels til børn fra 5 år og op. Denne 

app er fin, og den kan du roligt give til 

dine unger. Børnene skal sprøjte vand 

rundt på skærmen og sørge for, at man 

kommer videre til næste level. Opga-

verne er små og lette, og junior vil helt 

sikkert opleve succes med denne lille 

app, som handler ligeså meget om at 

lege med vand, som det handler om at 

komme videre i spillet. Herligt ukompli-

ceret og god til en lille pause. 

Af Kristoffer Friis

Når private begynder at ud-
vikle apps, så er kategorien 
»børn« altid den første. Må-
ske fordi man ikke forestiller 
sig, at publikummet er særligt 
kræsent. Men alle forældre, 
der har kigget efter indhold 
til børnene ved, at det vrimler 
med bras. 

De fleste apps til børn 
placerer sig i kategorier som 
læring, spil eller bøger, mens 
Toca Boca (læs mere på side 
34) og få andre laver apps, man 
kan lege med som et stykke 
legetøj. Disse apps stimulerer 

ofte fantasien og man kan som 
voksen være med på sidelin-
jen. Her på siden er en række 
apps, der kombinerer katego-
rierne. For der findes kvalitet 
i alle kategorier. Men som ud-
gangspunkt er børn ekstremt 
detaljefikserede og virker en 
app som noget plastik-gøjl på 
dig, så er den det nok også. Søg 
og vær kritisk. Og ikke mindst 
– brug apps sammen med dit 
barn, så du ved, hvad de laver 
og sæt evt. din enhed i »flytil-
stand«, hvis ungerne sidder 
alene, så risikerer du ikke, at de 
pludselig tilkøber noget eller 
poster på din Facebook-profil. 

APPGUIDE børn

Lego  Super Hero
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: lego.com

Der findes bedre apps til at lave små 

stop-motion film med end denne. 

Men vil du animere et par af børne-

nes Lego-figurer, så er denne et hit. 

Interfacet er retro i sit udtryk, og alting 

ret simpelt at forstå. Du kan skabe 

din egen lille film via smartphonens 

kamera, og app’en sætter herefter  alle 

dine billeder sammen til en lille film, så 

du let kan skabe liv i legetøjet. Det er 

ganske simpelt og sjovt. 

Flunker Bøger
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: kreagames.dk

Flunkerne – en stribe kendte 

børnebøger – findes nu også som 

app, og den er sød og enkel. Der er 

til mange timers sjov og koncen-

tration. App’en er gratis, men bø-

gerne koster 36 kr. Der medfølger 

dog en demo-bog, som du kan 

prøve. Der findes efterhånden et 

væld af gode danske børnebogs-

apps i App Store, f.eks. Karius 

og Baktus, Cykelmyggen Egon, 

Mimbo Jimbo, Troldeliv, Den lille 

Pirat og mange flere.

Kids Beads
Pris: 12 kr.

Platform: iOS

Info: fogelberg.com

Umiddelbart er denne app en af 

de lyserøde, som vi forældre pr. 

definition ikke bør kunne li’. Den 

slags sender de forkerte signaler 

med kønsspecifik farvepalette og 

alt muligt. Men den her er faktisk 

fin. Den er produceret af Björn 

Fogelberg, som udvikler apps 

hjemmefra. Kids Beads er meget 

simpel. Barnet skal sådan set bare 

trække perler på en snor, så det 

handler om at skabe en kæde, 

man synes er fin. Der er ikke noget 

konkurrence-element i den eller 

andet, men bare en digital leg, som 

er 12 kr. værd. 

iOS-apps hentes i App Store på iPhone og iPad eller i iTunes på Mac/PC. Android-apps hentes i Play på smartphones og tablets eller på play.google.com. WP-apps (Windows Phone ) hentes 



uundværlig

Toca Kitchen
Pris: 12 kr.

Platform: iOS

Info: tocaboca.com

Du kender sikkert allerede svenske 

Toca Boca, der med denne 12. app i 

rækken fortsætter med at imponere 

med simple apps til aldersgruppen 

2-6 år. Toca Kitchen kan bruges af 

børn helt ned til 1 år, som kan trække 

i grøntsager og kød, og give det til 

gæsten ved spisebordet. Og de lidt 

ældre børn kan få endnu mere ud 

af app’en ved at stege, koge, blende 

og skære maden. Det er simpelt og 

underholdende legetøj, for det er 

ikke altid gæsten er lige tilfreds med 

serveringerne. Prøv også Toca Kitchen 

Monster, hvor der svines med maden 

og i det hele taget gøres ting, som de 

fleste børn i den aldersgruppe ville 

elske at få lov til ved middagsbordet. 

På side 34 her i magasinet kan du læse 

meget mere om alle Toca Bocas apps.

Ellevilde Ella
Pris: 24 kr.

Platform: iOS

Info: rockpocketgames.com

Ellevilde Ella er en småbørnsserie, der 

både overrasker, morer og udfordrer. I 

øjeblikket vises den på DR Ramasjang, 

og der findes også en app. Spilanmelder 

og tv-vært Jacob Stegelmann har sagt 

om universet: »Figuren Ella er et godt 

eksempel på, at animerede figurer kan 

være inspirerende forbilleder. DR tror på, 

at Ellevilde Ella kan blive en ny klassiker 

i børnenes tegneserieunivers. Tegnesti-

len i Ellevilde Ella er nemlig et frisk pust 

– en original kombination af børneteg-

ning og klassisk animation.« Og nu kan 

du altså hente app’en, som indeholder 

ni forskellige sjove og udfordrende akti-

viteter i samme streg. Prøv den, hvis I ser 

serien. Eller se serien og hent app’en!

Trunky Puslespil
Pris: 12 kr.

Platform: iOS

Info: upsidedowngames.eu

Der er nu kommet 11 nye puslespil i 

Trunky’s verden. Puslespil er langt fra noget 

nyt i app-verdenen, men den blå elefant 

Trunky er sød. I Trunky Puslespil skal man 

samle spillet ud fra former. Grafikken i 

appen er god, motiverne er sjove, og der 

er små animationer som skaber liv. Du kan 

også hente Trunky Huskespil, som er et 

vendespil, hvor du kan vælge mellem 4, 6, 8 

eller 12 brikker og tre forskellige kategorier 

– billeder, bogstaver og tal.

Piratskatten
Pris: 12 kr.

Platform: iOS, Android

Info: wombiapps.com

Svenske Wombi har også fundet ud 

af, at danske forældre godt gider 

dele deres iPad og iPhone med deres 

poder. Denne app er nogle måneder 

gammel, men stadig rigtig fin. Det 

handler om at huske. Piratskatten er 

et klassisk memoryspil, hvor skatten 

skal fordeles mellem piraterne. 

Piratskatten adskiller sig fra andre 

memory-apps ved, at man her skal 

spille to spilere mod hinanden.  Man 

vælger sin pirat, og så skal der hu-

skes! App’en er god til leg, hvor man 

samtidig træner sin hukommelse og 

logiske tænkning. Let at gå til. 

Tim og Trine
Pris: 24 kr.

Platform: iOS

Info: madambachsforlag.dk

Her får du sjov og overskuelig læse- og 

skrivetræning på tre niveauer.  App-

bøgerne – der er flere – om Tim og Trine 

fra Madam Bachs forlag er et gennem-

arbejdet og godt bud på en rigtig god 

læse-app. De henvender sig til børn fra 

7-12 år og er gode til begynderlæseren 

derhjemme. Bøgerne fremstår med 

tre sværhedsgrader – Lix 4, 10 og 16, og 

derudover kan man vælge oplæsning og 

skrivestøtte. 

Numberlys
Pris: 36 kr.

Platform: iOS, Android

Info: numberlys.com

Numberlys – en slags Halfdan Rasmussens 

ABC anno 2012 – er udviklet af teamet 

fra Moonbot Studios, der også står bag 

»The Fantastic Flying Books of Morris 

Lessmore«. Sidstnævnte er blevet nomi-

neret til en Oscar for Bedste animerede 

kortfilm. Numberlys fortæller historien 

om en verden uden bogstaver, bøger eller 

farver, en verden uden Marie’er eller Ken-

neth’er, men blot 27, 165 eller 6.745. Appen 

Numberlys retter sig primært mod børn, 

men som dansk barn er det bedst med en 

voksen ved sin side, som kan oversætte 

historien. Det kan faktisk godt fungere, og 

den voksne vil uden tvivl føle sig under-

holdt. Historien, pædagogikken og den 

superbe scenografi er i sig selv begrun-

delse nok til at købe app’en.

i Marketplace på smartphones eller på windowsphone.com/marketplace. De nævnte apps kan evt. også findes til andre platforme. Vi tager forbehold for prisændringer og opdateringer.
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Malene
Alder: 38 

App:  
Wordfeud

Lærke
Alder: 5 år

App: Pixelines  
Stjernehotellet

og forældre apps
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Af Pernille Tranberg // petr@berlingske.dk
og Claus Bornemann//clbo@berlingske.dk

F
orårssolens stråler fylder stuen op, 
og græsset udenfor nærmest råber på 
seks-årige Matthias. Men Matthias 
sidder inde i villaen i Ølstykke og har 

travlt med at spille Dragon Vale på sin mors 
iPad. Hans egen, der er pakket ind i arme-
ringsgummi, har desværre ikke yndlings-
app’en installeret, da den er for lidt ældre 

børn, og hans skole-iPad har kun indhold, 
der er tilpasset Matthias’ aldersgrup-

pe. Derfor leger lillesøster Lærke på 
fem år med hans.

»Når Matthias kommer hjem 
fra skole, kan han godt lide at 
koble af med at spille på iPad’en,« 
fortæller hans far, Lars Lisander. 

»Men det irriterer mig, at de 
ikke kommer så meget ud mere. 

Det er blevet sværere at få ham ud 
på græsset,« lyder det fra mor, Ma-

lene Lisander. 
Bortset fra, at sønnen – som en af de 

stadig få i Danmark – har fået udleveret en 
iPad i 0. klasse, er familien Lisanders liv med 
apps nok meget ligesom mange andre dan-
ske familiers. Familien deler begejstringen 
for apps, og livet med tablets og smartpho-
nes giver dem kun få bekymringer.

Ifølge en ny undersøgelse, foretaget 
blandt 1.190 medlemmer af Berlingske Me-
dias app-panel, bruger og ejer de danske 
børn mange gadgets med apps. Faktisk har 

fem procent af de adspurgtes børn under 
fem år deres egen tablet, mens yderligere 
57 procent deler en tablet med andre i hus-
standen. 16 procent af de 14-16 årige har egen 
tablet.

Hos familien Lisander er det mor og søn, 
der har egne iPads, som de så deler med de to 
andre. Det er endnu kun forældrene, der har 
smartphones – ifølge app-panelets under-
søgelse får børn typisk egen smartphone fra 
10-års alderen. Familiens kærlighed ligger 
hos Apple, der er kendt for sin høje bruger-
venlighed.

»Før i tiden, når børnene ville spille, skulle 
de koordinere mus og tastatur og have hjæl-
pe til at starte computeren op. Nu klarer de 
det hele selv ved at pege, trykke og trække,« 
fortæller Lars Lisander, der til daglig er salgs-
direktør i det nystartede firma, Firmafon. 

Malene Lisander, der er direktionssekre-
tær i HTH Køkkener, har særligt lagt mærke 
til, at legen med apps oftere involverer flere 
børn: »De leger helt anderledes i dag. De kan 
sidde fire unger med iPads og være sammen 
om at spille.«

Malene Lisander hælder, som de fleste 
forældre,  mest til apps, der er sjove, men 
samtidig har et element af læring i sig. Her er 
der dog stadig en del at komme efter, ifølge 
app-panelet, for selv om tabletten klarer sig 
meget bedre end smartphonen, når det gæl-
der områder som skolearbejde, læring og 
kreativitet, er der stadig lang vej til, 
at den bliver brugt lige så meget som 
computeren. Derfor var Lars Lisan-

Foto: Andreas Bech

57%

5%
af de 0-5 årige deler en tablet 

med resten af familien ...

... har deres egen

49%
af forældrene føler ikke 
behov for at begrænse 

deres barns brug af 
mobile enheder

Lars
Alder: 41 år

App: 
Børsen

Matthias
Alder: 6 år

App: 
Dragon Vale

Familieliv. Børnene har i den grad taget app-verdenen til sig og 
bruger mange timer på smartphones og tablets. Nogen gange 
lidt for mange, mener en del forældre.

54%
af de 6-9 åriges forældre 

er mere trygge ved at 
barnet bruger apps i for-
hold til internet iøvrigt 

1/3
af børnene bruger 
1 time eller mere 

om dagen på  
mobile enheder

forældre deler 
interessen for apps 

med deres barn

2 3ud af

Ø

K
ild

e
: B

e
rl

in
g

sk
e

 M
e

d
ia

s 
a

p
p

-p
a

n
e

l, 
sp

ø
rg

e
sk

e
m

a 
u

g
e

 7
, 2

0
1

2
.

 APPMAGASINET  /  BERLINGSKE  / TIRSDAG 15. MAJ 2012  / 25



der i første omgang også meget skeptisk 
omkring iPad-introduktionen i sønnens 
0.klasse. 

»Det er jo et nyt værktøj, som både læ-
rere og elever kan være usikre overfor. Og 
kvaliteten af apps til undervisning er efter 
min mening stadig ikke høj nok. Jeg var 
bekymret for, om det ville gå udover de al-
mindelige folkeskoledyder,« siger han, hvis 
forbehold dog siden er fordampet, fordi 
han oplever, at undervisnings-apps, som 
for eksempel »Matemaslik« og »Vokaljagt«, 
bliver bedre og bedre. 

Malene Lisander supplerer: »De lærer 
stadig skønskrift på papir, men det er også 
det eneste. Alt andet er papirløst. Selv i 
idræt prøver de at integrere iPad’en ved for 
eksempel at bruge den til at optage videoer 
af bukkespring, og så bagefter ser de på de-
res fejl og bliver bedre næste gang.«

FAMILIEN LISANDER er ikke i tvivl om, 
at der er mange flere plusser end minus-
ser forbundet med deres app-forbrug. For 
eksempel oplever de, ligesom knap 70 pro-
cent af deltagerne i app-undersøgelsen, 
at apps giver  familien noget at være sam-
men om, og de synes, at det er positivt, at 
Matthias er mindre optaget af at se tv, og 
at begge børn er meget udadvendte og op-
tagede af deres venner, hvor iPad’en indgår 
som en del af legen.

På plus-siden tæller også, at Matthias 
er meget motiveret i skolen og forældrene 
tror begge, at sønnens klasse i modsæt-
ning til de to andre 0.klasser uden iPads, 
har mindre uro i timerne, fordi børnene 

?Kan du mærke nogen af 
følgende forandringer i 
dit barns adfærd, som du 
tilskriver, at dit barn bruger 
apps/mobile enheder?
Tallene angiver andel i procent af 
1.190 besvarelser fra Berlingske 
Medias app-panel indsamlet i 
uge 7, 2012. Panelet er ikke repræ-
sentativt for befolkningen som 
helhed, idet samtlige medlemmer 
er smartphone/tablet-ejere. 

sætter sig direkte ned på deres pladser og 
tænder det elektroniske skolehæfte. 

Et minus er det dog, at de som forældre 
bliver koblet lidt for meget fra lektielæsnin-
gen og ikke helt er klar over, hvor deres for-
ældreansvar ligger. 

»Det kan være svært at følge med i lek-
tierne. De har jo ikke et kladdehæfte, hvor 
man kan se, hvor langt, de er kommet, og 
hvad de har lavet, men det håber vi bliver 
bedre med tiden,« siger Lars Lisander. 

ET ANDET MINUS ER ifølge forældrepar-
ret, at børnene er mindre fysisk aktive, når 
de bruger deres tid på apps – ifølge under-
søgelsen tilbringer hver femte barn 1-2 ti-
mer om dagen med en mobil enhed, hver 
fjerde barn bruger en halv til en hel time 
og lige så mange 15-30 minutter om da-
gen. Det får halvdelen af forældrene i app-
panelet til at mene, at der er behov for at 
begrænse børnenes tidsforbrug. 

Hos familien Lisander får børnene lov 
til at bruge en halv times tid om dagen på 
deres apps. Til gengæld kan de finde på at 
kaste sig over X-Box’en eller tv’et, når de får 
at vide, at nu er det slut med iPad’en. 

»Med min smartphone har jeg i dag mit 
arbejde med overalt. Jeg har aldrig fri, og 
jeg tror ikke, at jeg ville kunne koble helt 
fra. Jeg tænker tit på, at det jo nok er det 
samme for børnene,« siger Lars Lisander. 
Malene Lisander supplerer:  »Jeg læste for 
nylig om en undersøgelse, der viste, at 26 
procent føler sig afhængige, og det under-
bygger vores familie jo ... måske kommer 
der en dag et app-plaster?« B

48
25

32
Mindre optaget af tv

Ingen forandringer

5

4

Mere optaget 
af tv

Mindre 
motiveret i 

skolen

17

17

15

10

17

Mere optaget 
af venner

Mere social  
og udadvendt 

Mere optaget af 
andre gadgets

Mere  
motiveret i skolen

Mindre 
fysisk aktiv

14
Gladere og mere positiv

6
4

6

Mere fysisk aktiv Mere  ligeglad 
med venenr

Mere asocial  
og indadvendt

Sværere ved  
at falde i søvn

6 Mere aggressiv eller sur

7
Lettere ved at falde i søvn

11
Mindre optaget af andre gadgets

Ø

Kom med i Berlingske 
Medias app-panel 

App-panelet undersøger alver-

dens aspekter af apps, tablets og 

smartphones. De over 20.000 

personer, der allerede deltager i Ber-

lingske Medias app-panel, bliver med 

mellemrum inviteret til at besvare  

spørgeskemaer om, hvordan de 

bruger apps og mobile enheder. Hvis 

du interesserer dig for udviklingen på 

app-området, og hvis du vil bidrage 

til at skabe ny viden om, hvad der 

sker på området, kan du melde dig til 

panelet, hvor der også er mulighed 

for at vinde præmier, når man besva-

rer et spørgeskema. Gå ind på b.dk/

apps og klik på Meld dig til Berlingske 

Medias app-panel.
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i 12 mdr. med Telia Mobilaftale 
og 4LIFE Full til 199,-/md. 

i 6 mdr.  Min. pris  

2.228,50 kr.

4G Mobilt WiFi

69,-/md.

4G Mobilt WiFi: ÅOP 0%, kreditomk. 0,-, udbet. 49,-, afdrag 69,- i 12 mdr., samlet pris 877,- (kontant 1.199,-). 
Abonnement: 6 mdr.s binding. Oprettelse 99,-. Min. pris: 1.351,50 kr. Overstiger dataforbruget 10 GB, ned-
sættes hastigheden til 120 Kbit/s. 20 øre/sms til alm. danske numre. Bet. adm.: 9,75 kr./md. Giro: 39,-/md.

Nu kan hele familien være på nettet samtidig – både ude og 
hjemme. Med det nye 4G mobile WiFi er I alle online i bilen, 

sommerhuset og derhjemme.



Af Tina Juul Rasmussen
MIG OG MINE yndlingsappsØ

Endomondo 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android, WP

Info: endomondo.com 

 
Genial, når jeg løber. Jeg 
kan se ruten bagefter, 
og hvor hurtigt jeg har 
løbet. Det bedste er, at jeg 
undervejs får opdaterin-
ger på, hvornår jeg har 
løbet en kilometer, hvor 
lang tid jeg har været om 
det i alt og i forhold til den 
sidste kilometer.

Anna Mee Allerslev
Hvem: Beskæftigelses- og integrationsborg-
mester (R) i København Hvad: iPhone 4

Way of Life
Pris: Gratis 

Platform: iOS

Info: larsparendt.com 

Jeg har lidt en svaghed 
over for skemaer. Derfor 
elsker jeg denne app, der 

Tumblr
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android

Info: tumblr.com 

Jeg har lige fået en ny bil-
lede- og videoblog på  
annamee.dk, som er 
hosted af Tumblr, så jeg 
bruger deres app til at 
poste billeder, f.eks. når 
jeg er til et spændende 
arrangement, jeg gerne 
vil dele med folk. Fordi jeg 
kan poste, mens jeg er der, 
bliver det mere levende, 
og jeg håber, at folk på den 
måde får et lidt ander-
ledes indblik i, hvad en 
borgmester laver.

giver mig mulighed for 
at holde øje med mine 
gode (og dårlige) vaner. 
Jeg kan også hele tiden se, 
hvordan det går med at 
overholde mine mål – lige 
noget for min DJØF-
hjerne.

Foto: Andreas Beck

EFTERLYSNINGSPORTAL

Opret en efterlysning på 

det du har mistet her:

www.moreeyes.com

Med MoreEyes App kan vi HJÆLPE hinanden med at finde ting
vi har mistet og samtidig få en DUSØR for vores opmærksomhed!

DINE ØJNE ER VIGTIGE 

DOWNLOAD GRATIS MOREEYES APP 
TIL DIN ANDROID ELLER IPHONE

DANMARKS NYE
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Nyheder, der ikke spilder din tid

Prøv BT’s  nye 
iPad app gratis 
i 30 dage. 

Med BT Nyhedsgaranti får du mere af det vigtige og mindre af det lige-
gyldige. Du får flere unikke BT historier, og du bliver opdateret på det, 
der betyder noget. Alt andet er spild af din tid.

NYHEDSGARANTI

Vi har taget alt det bedste fra avisen og BT.dk og samlet det i én iPad app. 

App’en bliver automatisk personaliseret, og du får mulighed for at få dit 

eget unikke BT, der er tilpasset dine interesser og behov. 

Hent den i App Store nu.
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Mere 
direkte tale
Mindre
udenomssnak
Med BT Nyhedsgaranti får du mere af det vigtige og mindre af det lige-
gyldige. Du får flere unikke BT historier, og du bliver opdateret på det, 
der betyder noget. Alt andet er spild af din tid.

NYHEDSGARANTI

Hent BT´s nyhedsaap til smartphone gratis i 
Android Market og App store.  Husk at vi også 
har en Caroline Wozniacki app og en Royal app. 
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skala

brugbar

APP

Af Tina Juul Rasmussen 
og Marie Kampmann

Det offentlige Danmark – nu 
også på app, kunne man fristes 
til at sige. 

Som borgere har vi i flere år 
gradvist lært at kommunikere 
med det offentlige digitalt på 
flere og flere områder – med 
lønsedler og anden post i e-
Boks, nemID, digitale signatu-
rer, elektronisk skattemappe 
osv. Nu er posthuse, hospitaler, 
biblioteker og kommuner ryk-
ket endnu tættere på via apps. 

Denne guide viser vej til 
blandt andet at besøge den 
kommunale genbrugsplads, 
tjekke vandkvaliteten på dit 
vandværk og bestille bøger 
hjem fra biblioteket – alt sam-
men direkte fra din smartpho-
ne eller tablet.

Vi har desuden medtaget 
nogle apps, hvis formål det er 
at gøre livet som borger mere 
trygt – f.eks. ved at kunne før-
stehjælp, komme i kontakt 
med skadestue, politi eller am-
bulance eller tjekke sygdoms-
symptomer. 

APPGUIDE borgerliv

Post Danmark
Pris: Gratis

Platform: iOS , Android

Info: postdanmark.dk

Post Danmark har flere funktionelle apps. Med 

app’en Mobilporto kan man købe portoen på 

de otte kroner, det koster at sende et A-brev på 

maks. 50 gram. Man køber via app’en en porto-

kode, som skrives på brevet der hvor frimærket 

plejer at sidde og betaler enten via mobilreg-

ningen eller betalingskort. Skal man sende et 

brev med snailmail til moster Oda i Børkop, er 

det rart at kende postnummeret på byen og 

prisen på porto til brevet. Det kan app’en Post 

Danmark fortælle dig. Til pakkepost – og hvis du 

ofte køber varer på nettet – er app’en Delivery 

Status (30 kr.) fra Junecloud et must. Med den 

kan du følge din pakke via track&trace-numme-

ret, uanset hvilket firma, den er sendt med.

Medicintjek
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: laegemiddelstyrelsen.dk

Ved at scanne stregkoden på din pakke med 

hovedpinepiller, antihistaminer eller anden 

medicin eller ved at indtaste navnet eller det 

virksomme stof, f.eks. paracetamol i Panodil, 

kan du få oplysninger om medicinens virk-

ning, forslag til dosering, pris og om der er 

anden medicin, som virker mod det samme. 

Du kan læse indlægssedlen til det konkrete 

produkt, om bivirkninger og forholdsregler. 

App’en rummer også nyheder fra Lægemid-

delstyrelsen samt en stregkodelæser. 

Mit Affald
Pris: Gratis

Platform: iOS , Android 

Info: tankegang.dk

Denne guide giver et hurtigt overblik 

over alle genbrugspladser i kommunen. 

Hver enkelt genbrugsstation er opgivet 

med adresse, åbningstider og place-

ringen på et kort inkl. rutevejledning. 

Der er også en veludbygget, alfabetisk 

guide til, i hvilken container man place-

rer alt fra acetone til øldåser. I enkelte 

kommuner kan man desuden se, hvor-

når man får hentet affald derhjemme 

og via app’en melde ind, hvis der er fejl i 

afhentningen.

Tjek dit vand
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: guldager.eu

Har du nogensinde tænkt på, om der 

er bioslim eller andre bakterier i det 

vand, som løber du af din vandhane 

derhjemme? Hvis du har, kan du nu 

få svaret i med denne app. Her kan 

du tjekke præcis, hvad vandet fra dit 

lokale vandværk indeholder. Gps’en 

finder dit nærmeste vandværk og 

afslører blandt andet hårdheden i 

vandet, indholdet af en lang række 

mineraler og andre stoffer. Der er 

også en fane, som forklarer, hvad 

f.eks. hårdheden i vandet betyder, 

grænseværdier og hvad et forhøjet 

indhold af de forskellige stoffer og 

mineraler betyder for dit helbred. 

Der er også en feed med nyheder fra 

virksomheden bag app’en.

iOS-apps hentes i App Store på iPhone og iPad eller i iTunes på Mac/PC. Android-apps hentes i Play på smartphones og tablets eller på play.google.com. WP-apps (Windows Phone ) hentes 



uundværlig

Krak Akut
Pris: Gratis 

Platform: iOS

Info: krak.dk

De fleste forbinder nok Krak med kort 

og personsøgning, men Krak har gen-

nem det seneste år udviklet flere andre 

apps og er nogle af de mest downloa-

dede herhjemme. Og det er der en 

grund til – de er ekstremt enkle at gå til 

og kan kun det, de skal. En af de nyeste 

er Akut-app’en, der, når man åbner den, 

har ti knapper heriblandt Skadestue, 

Kortspærring, Autohjælp, Dyr i nød 

og naturligvis Ring 112. Der er ikke så 

meget lir – en stor fordel, hvis man står 

midt i en ulykke eller andet, der kræver 

akut hjælp. Blandt Kraks andre apps 

kan nævnes Krak i Byen, der viser vej til 

f.eks. restauranter, caféer og biografer 

og Krak på Farten, der er god til bilturen. 

Man kan naturligvis også hente den 

klassiske Krak søge-app.     

e-Boks.dk 
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: e-boks.dk

Med denne app får du direkte adgang til 

din e-boks og kan f.eks. se dine lønsed-

ler og læse post fra de virksomheder 

og myndigheder, du har tilmedt din 

e-boks. Du kan også tilmelde dig post 

fra offentlige myndigheder og private 

virksomheder, gemme billeder af vigtige 

ejendele, læse nyheder fra og om e-boks 

og digitaliseringen af det offentlige Dan-

mark samt få hjælp, hvis du er tvivl om, 

hvordan du f.eks tilmelder en afsender, 

har problemer med at modtage beskeder 

om ny post eller bare vil læse de hyppigst 

stillede spørgsmål. Du får mobiladgang 

til din e-boks ved først at oprette dig som 

e-boks-bruger på e-boks.dk

Book en Bane
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: app.kksites.reload.dk

Kbh Biblioteker
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android 

Info: app.kksites.reload.dk

Kultur & Fritid
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: app.kksites.reload.dk

Borgerservice
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: app.kksites.reload.dk

Giv et praj
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: app.kksites.reload.dk

Bor du i Københavns Kommune, har du 

masser af muligheder på app-fronten, 

hvad enten du skal forlænge lånetiden på 

din yndlingsbog, booke en badmintonba-

ne eller tippe kommunen om et hul i vejen. 

Særligt biblioteks-app’en er værd at hente, 

hvis du er bare nogenlunde regelmæssig 

biblioteksbruger. Her kan du hurtigt få 

overblik over arrangementer, ligesom du 

kan søge og reservere blandt flere end 

1,7 mio. bøger, blade, film og musik. Man 

kan se, hvilke udlån og reservationer, man 

har i gang samt finde åbningstider og 

adresser på de enkelte lokale biblioteker. 

Flere andre kommuners biblioteker har 

også udviklet apps, bl.a. Århus, Svendborg, 

Gladsaxe, Langeland og Silkeborg. Værd at 

fremhæve er også Kultur & Fritids-app’en, 

der samler alle tlbud indenfor teater, 

musik, kunst og idræt og automatisk viser 

de aktuelle tilbud i nærheden af, hvor du 

befinder dig. Arrangementer kan lægges 

direkte i kalenderen, eller du kan dele dem 

på mail eller Facebook. På den noget kryp-

tiske adresse app.kksites.reload.dk kan du 

læse meget mere om de forskellige apps.  

Trafikken.dk 
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android 

Info: trafikken.dk

Med trafikken.dk kan du holde hænderne 

på rattet og blikket på vejen – og stadig 

have styr på, om der er kø forude, om bro-

erne er lukket på grund af blæst, eller om 

der er omkørsel på grund af vejarbejde et 

sted. Trafikmeldingerne i Vejdirektoratets 

app bliver nemlig læst op, så du kan følge 

med uden at rode med radiostationer el-

ler gps, mens du kører. App’en rummer et 

Danmarkskort med grafiske angivelser af 

vind- og vejrforhold, webcams, vejarbej-

der osv. Og via den digitale stemme kan 

du få informationer om glatføre, vind-

forhold, sne, kødannelse, trafiktæthed, 

lokale vejarbejder osv.

Mobil Førstehjælp
Pris: 12 kr.

Platform: iOS

Info:  infooverflow.com/MF

Denne app er udviklet i samarbejde med 

Dansk Røde Kors og er en rigtig god opslags-

app i mange situationer. Det kan anbefales 

at browse lidt rundt og læse i app’en, selv om 

man måske ikke akut har brug for at skulle yde 

førstehjælp – der er rigtig meget information 

at hente om alt fra hjertestop, kvælning og 

blødning til afsnit om, hvad man gør med en 

klemt finger, atsmaanfald, forgiftninger eller 

insektstik. App’en har også en liste over ver-

dens alarmnumre – smart på ferier – og så kan 

man melde sig som indsamler til næste Røde 

Kors-indsamling. Endelig er der mulighed for 

at indtaste sine egne helbredsoplysninger inkl. 

blodtype og hvem, der skal kontaktes i tilfælde 

af en ulykke – men disse oplysninger liggger 

ret gemt i app’en og vil næppe blive fundet af 

en fremmed, hvis man skulle komme ud for 

noget, hvor der var brug for disse data. 

i Marketplace på smartphones eller på windowsphone.com/marketplace. De nævnte apps kan evt. også findes til andre platforme. Vi tager forbehold for prisændringer og opdateringer.



Af Kristoffer Friis

E
r det et tilfælde, at en simpel bly-
antstegning af en frisør-salon, bli-
ver til en app, der er hentet fire mil-
lioner gange? 

Hvis du spørger på et højtloftet kontor 
i en gammel bygning i Vasastan i Stock-
holm er svaret nej. Al succes kan planlæg-
ges, hvis bare man bruger sine sanser, krea-
tivitet og lidt hård data. 

I huset opererer app-udviklerne og idé-
magerne i Toca Boca, der lige nu laver nogle 
af verdens mest populære apps til børn. 
Toca Boca vinder anerkendte priser af for-
ældre-organisationer, får børn i Kuwait til 
at klippe hår på julemanden og 1-årige til 
at sige »Toca Boca« som nogle af deres før-
ste ord. 

De fleste familier med børn i alderen 
1-6 år og med iPads eller iPhones bør ken-
de Toca Boca. Og ellers kommer de snart 
til det. For også i Danmark går firmaet sin 
sejrsgang med små veldefinerede stykker 
digitalt legetøj, som kan få piger og drenge 
på tværs af alderstrin, gamle og unge, til at 
lege sammen på iPads og iPhones. 

DET RODER PÅ TRAPPERNE i opgangen 
i den gamle bygning i den svenske hoved-
stad. En ombygning er i gang. Inden for 
døren leger en lille sort hund, der hedder 
Maki. Den løber rundt mellem skrivebor-
dene og leger med en bold. Hunden optræ-
der iøvrigt i en birolle i Toca Bocas seneste 
app, Toca House. 

Toca Boca
Portræt. Kender du ikke 
Toca Boca, så gør dine 
børn sikkert. Vi har besøgt 
de svenske app-udviklere, 
der med flere end 10 
millioner hentede apps, 
mener at have gentænkt 
måden at lege på. 

Ved et mødebord sidder fem unge med-
arbejdere og drikker kaffe og griner. Der er 
er højt til loftet, men der er ikke meget på 
væggene.

På under et år har Toca Boca skabt no-
get, der kunne minde om nordisk app-
alkymi. Forstået sådan, at direktør Björn 
Jeffery og partner Emil Ovemar har bygget 
et nyt firma fra bunden, skabt en kreativ 
arbejdskultur og en metode til at form-
give små apps i alle regnbuens farver, som 
de spytter ud cirka hver sjette uge. Og så 
sælger de i millioner og hitter hos alle, der 
prøver dem. I forældre-segmentet er logoet 
med regnbue-tænderne blevet et stempel, 
som lover høj kvalitet. Lige nu er der hentet 
over 10 millioner eksemplarer af Toca Bo-
cas 12 forskellige apps. For Toca Boca er det 
et endegyldigt bevis på, at forældre over 
hele verden i forskellig grad er begyndt at 
dele deres dyre iPads og iPhones med deres 
børn i en stadig tidligere alder. 

MED EN PRIS på 12 kroner pr. styk begyn-
der det at ligne en sund forretning med de 
mange downloads, men Toca Boca forærer 
også millioner af apps væk som en del af 
word-of-mouth strategien. 

»Vi vil ikke reklamere. Vi lever af, at 
folk taler om vores produkter,« siger Emil 
Ovemar. Han ser det som essentielt, at Toca 
Boca ikke er som »de andre« på app-mar-
kedet:  »Vi er et safe brand. Du skal være 
sikker på, vi ikke snyder dig eller 
forsøger at hive penge ud af dig.«

Har man prøvet Toca Bocas Ø

TOSSET MED
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Paint My Wings 
En malebog med  

sommerfugle, der  

skal have farvelagt 

vingerne. Pris: 6 kr. 

 
Toca Store 
Den gode, gamle 

købmandsleg – 

ekstra sjovt, hvis 

man er to. 

Pris: 12 kr.  

 

Toca Robot Lab 
For de helt små –  

byg robotter og før 

dem sikkert gennem 

forskellige baner.  

Pris: 12 kr.  

 

Toca Hair Salon 
Klip, tør, farv og trim 

med barbermaskinen. 

Alt kan lade sig gøre 

hos Toca-frisøren!  

Pris: 12 kr.  

 

Toca House 
Det er aldrig for 

tidligt at lære at gøre 

rent, stryge og pudse 

vinduer. Pris: 12 kr.  

 

Toca Doctor 
Her kan de små 

hive splinter ud, 

vaccinere, føre mad 

fra mund til mave 

m.m. Pris: 6 kr.  

 

Toca Hair Salon 
Christmas 
Juleversion af den 

populære Toca Hair 

Salon. Pris: Gratis  

 

Helicopter Taxi 
Flyv rundt i din 

egen stue via 

iPhonens kamera. 

Augmented Reality 

for børn! Pris: 12 kr.  

 

Toca Tea Party 
Inviter vennerne til  

selskab og forkæl 

dem med kage, te 

og saft. Inklusive 

opvask. Pris: 18 kr.  

 

Birthday Party 
Hold fødselsdag  

med lagkage, lys, 

gaver og gæster. 

Pris: 12 kr.  

 

Toca Kitchen 
Monsters 
Som Toca Kitchen – 

her må du bare  

svine med maden.  

Pris: Gratis  

 

Toca Kitchen 
For den lille kok – 

komplet med mad, 

blender og ufarlige 

knive. Pris: 12 kr. 



apps, vil man være enig. De ligner ikke no-
get, der har alt for mange griske, kommer-
cielle bagtanker. 

Med navne som Toca Tea Party, Toca 
Kitchen, Toca Store, Toca Doctor og Toca 
Robot har firmaet – med nu 15 ansatte – 
skabt en række simple universer, som ta-
ger udgangspunkt i app-produktet som et 
stykke digitalt legetøj. 

I Toca Birthday skal du f.eks. servere 
kage, skænke saftevand, dække bord og til 
sidst... vaske op. Det er meget simpelt. Ikke 
som et spil, men et stykke socialt legetøj, 
man kan være fælles om, udforske og af-
prøve uden at være i konkurrence med an-
dre eller skulle score point. 

DEN GLOBALE FORELSKELSE i produk-
tet er tiltagende, hvilket betyder at der nu 
er mere end en million mennesker, der 
henter apps hos Toca Boca om måneden. 
Og tallet er eksponentielt stigende. 

Succesen er – ligesom spillene – forsøgt 
gennemplanlagt i detaljen. 

»Vi lancerede ti apps sidste år. Hver ene-
ste nye app, vi lancerer, slår nye rekorder og 
løfter salget af alle de andre. Folk kan ty-
deligvis lide vores produkter, så de henter 
ofte hele striben, når de har prøvet en ny. 
Alt vokser hele tiden, og vi kan se, at vores 
børne-apps begynder at dukke op i Top 25 
i flere lande. I Sverige deler voksne deres 
iPads med børn i en vanvittig grad. Sker 

det i f.eks. USA, så bliver det vildt,« siger 
Emil Ovemar. 

Firmaet Toca Boca er et datterselskab 
i den familieejede mediekoncern Bon-
nier, som ellers er mest kendt for at udgive 
aviser, magasiner, tv og film. Men tilbage 
i efteråret 2010 – inden iPad’en var blevet 
annonceret – fik Emil Ovemar, som er ud-
dannet interaktionsdesigner, og hans kol-
lega Björn Jeffery, som arbejdede med ana-
lyse og marketing i Bonnier, en bunden ny 
udfordring af deres arbejdsgiver: Hvordan 
skal et nyt digitalt produkt fra Bonnier se 
ud? Det må ikke ligne noget andet!

»Vi havde flere måneder sammen bare 
Björn og jeg, hvor vi researchede og un-
dersøgte markedet. Vi fokuserede ikke på, 
hvad vi kunne gøre med skærmen, men 
ville hellere se på, hvordan børn egentligt 
leger. Jeg kiggede meget på legetøj. Hvad 
er leg? Hvad er legetøj? Ingen af os havde 
lavet spil, apps eller noget før. Vi kiggede på 
opgaven, forstod den og var meget hurtigt 
ret klare med vores vision,« fortæller Emil 
Ovemar.

Visionen var at skabe digitalt legetøj. Et 
produkt, som ikke var kønsspecifikt, no-
get som ikke var et spil, men som kunne 
skubbe til fantasien og legen. 

I researchen stod det hurtigt klart for 
Björn og Emil, at iPad’en ville blive en en-
hed, som ville være mere »fælles« end en 
iPhone. Udfordringen var at designe noget, 

der kunne fungere til både børn og voksne 
på samme stykke hardware. Bagtanken 
var, at de voksne ville blive mere interes-
serede i, hvad deres børn lavede, hvis de 
kunne se, hvordan de brugte iPad’en.

»Som far til to børn må jeg indrømme, 
jeg ikke altid ved, hvad det er mine børn 
ser på tv. Jeg ved, at de ser et eller andet. 
Man taler meget om screen time og børn, 
men folk ser på en skærm som én ting. 
Fjernsyn, computer og iPad har det til fæl-
les, at skærmen er lavet af glas. Men de er 
ikke det samme. På en iPad kan du udfor-
ske og være interaktiv. Det kan være meget 
aktiverende. Men iPad’en er bare et objekt. 
En malebog, en dukke – for børn er de di-
gitale gadgets legetøj på linje med det an-
det,« siger Emil Ovemar.

DE TO KIGGEDE også på indholdet i App 
Store til børn og konklusionen var hurtigt, 
at der var for meget bras. 

»Der er spil og apps til læring. Apps om 
dyr, farver, tal, former, bogstaver... og så 
er der alle spillene. Der er ikke ret mange, 
der laver meget innovative ting, eller i det 
mindste bare ser på, hvordan børn i virke-
ligheden leger. Mange laver bare produk-
ter, som vi som voksne kan lide det. Set fra 
en voksen-verden skal apps have færdige 
handlinger og løsninger, og vi efterspør-
ger en pointe med alting. Men det er ikke 
sådan børn leger. Oplevelsen og legen med 

F
Set fra en voksen-verden 

skal apps have færdige 
handlinger og løsninger, 

og vi efterspørger en poin-
te med alting. Men det er 

ikke sådan, børn leger.
Emil Ovemar, grundlægger
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roller og fantasi mangler i mange apps,« si-
ger Emil Ovemar.

»Spil er sjove, men også et koncept, 
man kan gemme sig bag, fordi man har 
konkurrence-elementet. Vi vil lave noget, 
der er mere fokuseret og giver en simpel 
oplevelse. Det skal være et stykke legetøj, 
man kan snakke om, noget autentisk og 
ganske enkelt bare godt tænkt. Og så vil vi 
have vores egen distinkte stil med skøre 
karakterer. En figur med et lyserødt hus 
på hovedet? Det er os!« siger Emil Ovemar, 
som fortæller, at Toca Bocas spil af en eller 
anden grund går rent hjem i Saudi Arabien 
og Kuwait, men ikke er så populære i Tysk-
land.

DET KONCENTREREDE indblik i børne-
nes verden har givet Toca Boca en skarp 
profil. Der er børn inkluderet i alle steps i 
processen fra idé til app. Medarbejdernes 
egne børn og venners børn bliver hyppigt 
inviteret til idéudvikling hos Toca Boca. 
Der bliver serveret is og hygget om børne-
ne, som til gengæld svarer på spørgsmål og 
leger med prototyper på nye apps fra Toca 
Boca.

»Vi kan næsten se det i øjnene på bør-
nene, hvor meget de bliver engageret. Sker 
der noget magisk, så holder vi fast i idéen. 
Og vrænger børnene, så dropper vi den. Til 
Toca Tea Party, hvor man leger teselskab, 
tænkte vi, at man skulle begynde spillet 

med først at skære brød og altså forberede 
maden. Men da vi testede på nogle 3-6 åri-
ge, kunne vi se, de var meget mere interes-
serede i bare at dække bord og så spise med 
det samme. Så der sløjfede vi en del af forlø-
bet og skar ind til benet. Det forsøger vi at 
gøre ved hver app, så kerneidéen er helt ren 
og ikke forstyrres,« siger Emil Ovemar.

Arbejdsprocessen hos Toca Boca er ske-
malagt. Der er tre teams, der hver skal ud-
vikle omkring tre apps om året. På hvert 
team indgår en designer, en udvikler og en 
playdesigner, der ved, hvordan spillet skal 
fungere i detaljen. Det er playdesigneren, 
der har fokus på, at man f.eks. skal kunne 
spilde saftevand og dække bordet på den 
bestemte måde. I sidste ende sørger Emil 
Ovemar som chefproducer for, at spillene 
overholder den høje standard, inden de ry-
ger i App Store.

»Vi har altid mange ideer og så plukker 
vi og tester hurtigt de fem bedste. Så skit-
serer vi på det. Bare med blyant og pap. Så 
laver vi måske en prototype på skærm og 
tester den på børn. Og finder forhåbentligt 
kerneideen. Derefter begynder vi at desig-
ne og bygge den. Så tester vi tre gange igen, 
inden vi har det færdige produkt. Målet er 
at gå fra idé til færdig app på tre måneder. 
Vi bliver nødt til at holde kadencen for at 
udbygge vores position i markedet,« siger 
Emil Ovemar. 

Toca Boca udvikler ikke apps til An-

droid, men kun til Apples iOS. De vil gerne, 
men forklarer, at det er for dyrt at udvikle 
til Android i forhold til mulighederne for 
indtjening.

Tre af Toca Bocas apps vandt i april 2012 
guld ved den amerikanske »Parents Choi-
ce Awards«, som er en anerkendt prisud-
deling for gode produkter til børn. De fik 
guld for at skabe apps, som er vurderet til 
at være særligt gode for børn. Og for få uger 
siden åbnede det svenske firma kontor i 
San Francisco, hvor CEO Björn Jeffry skal 
forsøge at skabe mere opmærksomhed om 
brandet i medier og gennem nye samar-
bejder.

»Siden vi begyndte, har vi lært, at børn 
faktisk kan forstå meget mere komplice-
rede ting, end vi først troede. Lige nu prø-
ver vi at skubbe til det og finde ud af, hvor 
langt vi kan udfordre dem. Toca Kitchen 
er faktisk lidt avanceret, men kan spilles af 
både 2-årige og 6-årige, som så vil opdage 
nogle forskellige ting. Det er meget interes-
sant fortsat at undersøge, hvor kompliceret 
vi kan gøre temaerne til aldersgrupperne, 
så forældrene stadig kan få den der »Oh my 
God, mit barn skabte lige det her... eller op-
fandt lige det her«. Vi vil gerne vise, at børn 
kan gøre den her lidt mere komplicerede 
ting, fordi det faktisk er naturligt for børn 
at udforske og lære,« siger Emil Ovemar. 

Toca Bocas næste app er endnu hem-
melig, men udkommer til juni. B 
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NLOADS AF TOCA BOCA-APPS

1. USA 3.800.000
2. England 1.000.000

3. Canada 554.000
4. Saudi Arabien 529.000

5. Sverige 439.000
6. Australien 431.000

7. Kina 318.000
...

11. Danmark 143.000

Deltag i quiz’en 
på side 59 og vind 
apps og t-shirts fra 
Toca Boca!

VIND!

 APPMAGASINET  /  BERLINGSKE  / TIRSDAG 15. MAJ 2012  / 37



Af Tina Juul Rasmussen
MIG OG MINE yndlingsappsØ

Angry Birds 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android, WP

Info: angrybirds.com

Formidabelt tidsfordriv, 
jeg elsker iPad-udgaven. 
Det minder mig om de 
bip-bip-spil, der var det 
store hit, da jeg var barn, 
og som børn i dag nok 
ville synes var rimelig 
mormor. 

Mette Walsted Vestergaard
Hvem: Journalist og studievært på DR 

Hvad: iPhone 4 og iPad 1

Jeg har en veninde, der 
er flyttet til Bali, det 
heldige asen, og vi bruger 
nærmest kun WhatsApp 
til at kommunikere med. 
Glimrende værktøj, vir-
ker som sms, er stabilt og 
så er det gratis i modsæt-
ning til at sms’e til Bali.

Foto: Liselotte Sabroe

WhatsApp Messenger 
Pris: 6 kr. 

Platform: iOS, Android, WP

Info: whatsapp.com 

Lån & Spar Bank 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android

Info: lsb.dk

At kunne overføre penge 
og betale regninger, hvor 
man end går og står, er 
genialt. Jeg er ret omkring-
farende, så alt, hvad der 
gør det muligt at foretage 
praktiske gøremål »on the 
run«, gør mit liv lettere.

Hent de tre apps på telia.dk/telia-apps

Køb to biografbilletter til én
billets pris hver tirsdag.

Læs mere om fi lm, se trailere
og anmeldelser.

Følg dit forbrug og få en oversigt
over dine seneste regninger, skriv til

kundeservice og læs om Telias
fordele og services.

Telia Tv

Fjernstyr din harddiskoptager
fra din smartphone. Brug

TV-guiden og optag, selvom
du ikke er hjemme.



Drop din brugte mobil og shop noget nyt
Har du en mobiltelefon, der bare fylder i skuffen? Så send den til os 
og få penge for den. Det kan ikke være nemmere: Tjek hvad vi giver 
for netop din mobil på dropnshop.dk. Sig ja tak til at sælge og få en 
boblekonvolut med posten. Send os din brugte mobil, og så sørger vi 
for at pengene kommer direkte ind på din konto. dropnshop.dk

Scan koden og se hvad 
din telefon er værd



Overblik. Skal du satse på iOS, Android 
eller den nye spiller på markedet, Windows 
Phone fra Microsoft? Få svaret her...
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iOS blev lanceret med den 
første iPhone i 2007 og er 
en mobiltilpasset udgave 
af Apples styresystem 
til computere, Mac OS X. 
Seneste version af iOS 
hedder 5.1 og platfor-
men bevarer fortsat sin 
grundlæggende simple, 
ikonbaserede idé. iOS er 
siden knopskudt til både 
iPad, iPod Touch og senest 
Apple TV, ligesom Apples 
computere efterhån-
den også har overtaget 
udseendet og mange af 
funktionerne fra iOS.

Android-systemet er 
oprindelig slet ikke udvik-
let af Google, men af et 
selskab, som Google købte 
i 2005. Første Android-mo-
bil var HTC Dream fra 2008, 
og i dag er systemet nået 
til version 4, også kaldet 
Ice Cream Sandwich. Alle 
Android-versionerne har 
navne i dessert-genren 
som f.eks. Donut, Ginger-
bread og Honeycomb. 
Ice Cream Sandwich 
er den første Android-
version, der virker på både 
smartphone og tablet. 

Udfordreren i markedet 
er Microsoft, der lance-
rede Windows Phone 7 
i 2010. Systemet er dog 
først begyndt at blive 
relevant i Danmark her i 
2012. WinPhone gør op 
med ikon-tanken fra iOS 
og Android og benytter 
istedet de såkaldte tiles 
(fliser) og typografier. 
Microsoft producerer 
ikke selv mobiler, men 
samarbejder med blandt 
andet Nokia, HTC og Sam-
sung. En større opdatering 
forventes senere i år.

iOS findes på iPad, iPod 
Touch, Apple TV og ikke 
mindst på iPhonen. Siden 
den første iPhone i 2007 er 
der kommet en ny hvert år, 
så de fleste forventer at se en 
iPhone 5 dette efterår. Som 
det eneste af de tre syste-
mer byder Apple ikke andre 
producenter af smartphones 
og tablets indenfor. Den 
store fordel ved det er, at 
Apple kan fintune systemet 
og optimere det, så det virker 
perfekt på alle selskabets i-
modeller – ulempen er, at det 
eneste valg, forbrugeren får, 
er, om dimsen skal være sort 
eller hvid. 

Selv om danske Android-
brugere traditionelt har haft 
et godt øje til HTC, er det 
den senere tid Samsung, der 
har trukket meget opmærk-
somhed med deres Galaxy-
serie, heriblandt Galaxy Tab 
og Galaxy SII, hvis arvtager 
Galaxy SIII lander i de danske 
butikker i denne måned. 
Mange prisbevidste dan-
skere lader dog helst de store 
sedler blive i lommen, og 
kaster sig i stedet over skra-
bede smartphone-modeller 
som f.eks. HTC Wildfire. 
Tendensen på især Android-
mobilerne er, at skærmen – 
og dermed mobilen – vokser 
og vokser. 

Microsoft udstikker en 
række krav til de produ-
center, der laver mobiler 
med Windows Phone, og 
derfor holder telefonerne 
generelt en høj minimums-
standard. I øjeblikket 
markedsføres især Nokia 
Lumia 800 og Lumia 710, 
men andre hits er HTC 
Titan, den mere prisbillige 
HTC Radar eller Samsungs 
Omnia W. 

BAGGRUND MODELLERØ Ø
Af Mads Allingstrup
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iPhonen er langt fra den 
mest udbredte smartpho-
ne i verden, men til gen-
gæld formåede Apple 
i fjerde kvartal 2011 at 
blive verdens næststørste 
producent af smartphones, 
endda foran den tidligere 
kæmpe, Nokia. Sidste år 
blev der solgt små 93 mio. 
iPhones og det er estime-
ret, at Apples iOS nu tegner 
sig for en markedsandel på 
op mod 24 procent af nyere 
smartphones. Undersøgel-
ser i Danmark har tidligere 
vist, at iOS har en overvægt i 
København.

Googles Android er det 
ubetinget mest udbredte 
smartphone-system i ver-
den, fordi det findes på et 
væld af forskellige modeller 
af både smartphones og 
tablets. I Danmark kender 
vi primært til Android på 
smartphones og tablets 
fra HTC, Samsung og Sony, 
men der findes som sagt et 
utal af andre producenter, 
herunder mange kinesi-
ske. Android tegner sig for 
op mod 52 procent af alle 
nyere smartphones.

Der hersker megen usikker-
hed om Microsofts mobil-
system, der det første lange 
stykke tid var en salgsmæs-
sig katastrofe, og som fort-
sat ikke har vist afgørende 
tegn på at tage fra i marke-
det. WinPhone-baserede 
smartphones tegner sig for 
ganske få procent af det 
samlede smartphone-salg, 
men en serie Windows-
mobiler fra Nokia forventes 
at flytte markedsandele, 
bl.a. den herhjemme meget 
omtalte Nokia Lumia 800.

Apples App Store var den 
første og den er også stadig 
den største online app-butik. 
Butikken rundede 7. marts 
i år svimlende 25 milliarder 
downloads og kan prale af at 
have flere end 585.000 apps 
på hylderne. Apple tjekker 
hver enkelt app, før den 
lægges i App Store, hvilket 
generelt har medført en me-
get høj kvalitet. Apples App 
Store hænger naturligt sam-
men med iTunes og dermed 
også med ens iTunes-konto, 
som kan bruges til indkøb af 
både musik, apps, film, tv-
serie, bøger og magasiner.

Selv om Android er en langt 
mere udbredt platform end 
Apples iOS, er der færre apps i 
Googles appbutik, Play (tidli-
gere Market), der i februar i år 
rundede 450.000 apps og 10 
milliarder hentede apps. Butik-
ken har ry for at være noget 
mere anarkistisk end Apples 
kontrollerede App Store, og 
der har været flere sager om 
apps, der viste sig at være 
skadelige eller ondsindede. 
Google forsøger dog at dæm-
me op for problemet. Google 
sælger også musik, bare ikke 
i Danmark – og generelt er 
udbuddet af digitalt indhold 
væsentligt mindre, end man 
måske kunne forvente på den 
mest udbredte platform.

Marketplace er Windows’ 
svar på en appbutik, og her 
kan man tydeligt se, at der 
er tale om en yngre model. 
Butikken rundede for nylig 
70.000 apps – heraf meget få 
danske endnu, omend flere 
af de store banker har luftet 
planer om at komme med 
apps til Windows Phone. 
Microsoft presser på for at få 
vækst i Windows Marketpla-
ce, men det er utænkeligt, at 
Marketplace vil nå op i Apples 
liga inden for den nærmeste 
fremtid.

Det største udbud af integre-
rede tjenester findes fortsat 
til Apples enheder, blandt 
andet den meget omfattende 
iCloud-løsning, der sørger for 
at synkronisere f.eks. mails, 
kalender, kontakter, fotos, på-
mindelser og noter på tværs 
af alle ens Apple-dimser, 
ligesom den tager backup. 
Med tjenesten iMessage kan 
man sende gratis tekstbe-
skeder til andre iOS-brugere, 
ligesom man med FaceTime 
kan foretage gratis videoop-
kald. Det er dog også muligt at 
bruge f.eks. Google eller andre 
tredjeparts mail og kalender-
systemer på sin iOS-enhed. 

Google er født på nettet, og 
mange af Googles utallige 
tjenester er smeltet sam-
men med Android-syste-
met. Det bliver ofte påpeget, 
at Apple står for et meget 
lukket økosystem, og selv 
om der er meget videre ram-
mer i Android-verdenen, så 
fungerer dens enheder helt 
klart bedst, hvis man har en 
Google-konto. Med den får 
man mail, kalender, kontak-
ter, dokumenter, det sociale 
netværk Google+ og meget 
andet, og alt synkroniserer 
på tværs af smartphones, 
tablets og ikke mindst på 
nettet, hvor Google-tjene-
sterne breder sig som en 
steppebrand. 

Microsoft har gjort meget 
ud af at integrere sin plat-
form med spilkonsollen 
Xbox, og også Microsofts 
Skydrive er et anderledes 
indspark. Skydrive er 25 GB 
lagerplads på nettet, der 
kan bruges til at synkroni-
sere dokumenter, billeder 
og andre data på tværs af 
enheder – men også som 
en automatisk backup. Mi-
crosoft har i øvrigt lavet en 
Skydrive-app til iOS, så man 
kan få adgang til sit indhold, 
selv om der et æble på 
maskinen.

UDBREDELSE BUTIK TJENESTER 1 ORDØ Ø Ø Ø
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skala

brugbar

APP

Af Pernille Tranberg
og Marie Kampmann 

Smartphones og tablets er ge-
niale til at vedligeholde sociale 
netværk. Man skal aldrig ven-
te, til man kommer hjem til 
computeren, men kan handle, 
mens man er i bevægelse. Pas-
serer man en flot busk, man 
ikke ved, hvad hedder og der-
for vil spørge sit netværk til 
råds, kan man gøre det med 
det samme. Kommer man på 
løbeturen i tanke om, at man 

ikke fik fortalt sine venner om 
den fantastiske nye restaurant, 
man var på i aftes, gør man det 
under strækøvelserne, mens 
man live deler sin løbetid med 
verden. Kommer man for sent 
til toget og må vente på det 
næste, kan man lige tjekke, om 
der er sket noget nyt. 

Er man først forelsket i so-
ciale medier, så skal man også 
have de tilhørende apps. De 
fungerer ofte langt bedre end 
at gå på det sociale medies 
hjemmeside.

OurPad
Pris: 18 kr.

Platform: iOS

Info: ourpadapp.com

På en smartphone giver det sjældent 

problemer at være logget ind på forskellige 

tjenester permanent, men i mange familier 

deles både børn og voksne om f.eks. en iPad, 

og så kan det være irriterende at skulle logge 

ind og ud. Når man først har oprettet de 

forskellige konti med tilhørende tjenester 

er det eneste man skal gøre at åbne app’en 

og logge ind på sit eget navn med en simpel 

swipe-kode. Herefter kan man så vælge mel-

lem Facebook, Twitter, Gmail osv. og så tager 

app’en automatisk én videre til den valgte 

tjeneste inkl. indlogning. Problemet er bare, 

at det altid vil være web-versionerne af de 

forskellige tjenester, man bliver sendt til og 

ikke app-versionerne, og det er ret irrite-

rende – men hatten af for forsøget på at løse 

problemet med flere brugere af samme iPad.  

Foursquare
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: foursquare.com

Elnif @ Københavns Hovedbanegård, 2 hours 

ago, står der på min Foursquare væg. Det 

betyder, at min netværks-ven Ditte Elnif 

checkede sig ind via appen, og havde jeg 

været der, kunne jeg have mødt hende. 

Det kan også være, at hun har anmeldt 

et godt spisested på hovedbanegården, 

som jeg kunne få gavn af. Den lokations-

baserede tjeneste, Foursquare, er ikke så 

udbredt i Danmark, måske fordi mange 

herhjemme – endnu – ikke ønsker at 

fortælle alle, hvor de befinder sig fysisk, 

men tjenesten har 15 millioner brugere 

på verdensplan. For at fungere optimalt 

kræver Foursquare-appen naturligvis, at 

ens venner også bruger den.

Banjo
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: ban.jo 

Stifteren af Banjo stod en dag i lufthavnen 

og tweetede og ikke langt fra ham stod 

en ven, han ikke havde set i årevis og 

checkede ind via et andet socialt medie. 

De delte altså deres lokation, men ikke 

med hinanden, fordi de var på forskellige 

sociale medier – og derfor gik de glip af at 

mødes. Ud af den oplevelse opstod ideen 

til Banjo, som er en af flere såkaldt Social 

Discovery apps, som kort fortalt dykker 

ned i og »malker« sociale og lokations-

baserede netværk som f.eks. Twitter, 

Facebook og Foursquare for oplysninger 

om lokation, interesser, venner osv. og 

giver besked, hvis der er venner eller in-

teressefæller i nærheden. Alle disse apps, 

som også tæller f.eks. Highligt, Glancee og 

Sonar, kræver naturligvis, at man konstant 

deler og opdaterer sin lokation og dermed 

bruger de også en del batteri. 

Snapguide 
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: snapguide.com

Sådan laver du fransk lemonade, sådan planter du 

dit eget avocado-træ, sådan laver du et »hardflip« 

på skatebaord, sådan lægger du et lagen til en box-

madras sammen... Ovennævne er alle eksempler på 

Snapguides, nogle med billeder andre med video, 

men alle med udførlige og pædagogiske tekster. 

Og alle skrevet af brugere, der ønsker at dele deres 

viden med andre. Med Snapguide kan du lave dine 

egne guides og lægge ud, eller du kan browse mel-

lem alle de guides, der allerede eksisterer og kom-

mentere på dem – lagen-guiden har f.eks. en lang 

række af begejstrede brugerkommentarer a la »Min 

kone kommer til at elske mig « og »OMG. Så lykke-

des det mig for første gang «. En stor del af guiderne 

er madopskrifter, og hvis du har en tv-kok i maven 

er Snapguide det oplagte sted at begynde – app’en 

gør det supernemt at lave en guide med trin for trin-

instruktioner og et meget flot og prof resultat.

APPGUIDE sociale medier

iOS-apps hentes i App Store på iPhone og iPad eller i iTunes på Mac/PC. Android-apps hentes i Play på smartphones og tablets eller på play.google.com. WP-apps (Windows Phone ) hentes 



uundværlig

Twitter
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: twitter.com

Twitter er kort sagt din egen personlige 

broadcast-kanal, som de fleste bruger i 

forbindelse med deres erhverv. Her kan du 

broadcaste det, du synes er fedt og linke til 

det, men lige så vigtigt kan du få input fra 

andre, der gør det samme. Twitters app er 

simpel og overskuelig og kan det, du har 

brug for: Du kan se din væg, det, andre har 

skrevet om dig, dine personlige beskeder, 

dine lister (altså dem du selv har gruppe-

ret), din profil, og endelig kan du søge på 

såvel mennesker som emner. På den måde 

er det nemt at følge med og deltage i en 

debat via et fælles hashtag. Samtidig kan 

du hurtigt uploade såvel ord som fotos – 

og også din geografiske placering, hvis du 

synes det er vigtigt. Der findes flere andre 

Twitter-apps, der også er gode – men som 

til gengæld koster penge  – f.eks. TweetBot 

og TweetCaster.

Pinterest
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: pinterest.com

Pinterest er et socialt medie, hvor man 

deler billeder og videoer indenfor sine 

interesseområder såsom boligindret-

ning, have, arkitektur og mad. Det er en 

glimrende erstatning for dameblade, 

fordi man kan browse gennem billeder 

fyldt med inspiration. Der findes flere 

apps til Pinterest, den officielle app 

fås kun til iPhone, men vil man se sin 

virtuelle opslagstavle på iPad, kan det an-

befales at hente app’en Pintastic, der har 

den smarte funktion, at man kan surfe 

og søge på nettet – og dermed »pinne« 

– direkte fra app’en eller Flip Pinterest 

HD, der udnytter iPads store skærm til at 

vise ens Pinterest-stream som et slags 

personligt e-magasin. 

LinkedIn 
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: linkedin.com  

LinkedIn er et rigtig effektivt karrierenet-

værk, hvor man opdaterer sine karriere-

mæssige fremskridt, holder øje med 

andres bedrifter og anbefaler hinanden. 

Det er ikke så nødvendigt at have med 

sig mobilt alle vegne som for eksempel 

Facebook og Twitter, og man ville sagtens 

kunne nøjes med LinkedIn på compute-

ren, da man ofte bruger det sociale net-

værk i forbindelse med sit arbejde – foran 

computeren. En del linkedin’ere i Danmark 

har koblet deres Twitter-feed ind i deres 

LinkedIn feed, så man slet ikke behøver at 

være på Twitter for at følge med i deres 

gøren og laden. Både Facebook, Twitter og 

LinkedIn får hele tiden nye features, som 

de efterligner fra hinanden. LinkedIn er 

det næstmest brugte netværk i Danmark 

efter Facebook.

Endomondo
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: endomondo.com 

Lige nu. KH Teh er ude at cykle og har 

tracket 1.20 km på 4m:00s. Og lige nu: Kri-

stian Skov Christensen er ude at løbe og har 

tracket 5.05 km på 19m:27s. Endomondo 

er en dansk motionsapp og kan godt 

puttes ind i kategorien socialt medie, 

fordi rigtig mange brugere konstant deler 

deres præstationer med hinanden. Nogle 

vil sige, at det er en blærerøvs-app, mens 

andre mener, at det er ekstremt moti-

verende at tracke sig selv og dele med 

andre for hele tiden at blive bedre og 

bedre til løb, cykling, vandring, mountain-

biking og stavgang. Appen er såre simpel 

og fungerer optimalt til formålet. 

Instagram
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android 

Info: instagr.am

Snup et foto, put et lækkert filter på, og 

del det med dine venner på Twitter eller 

Facebook. Så enkelt kan det siges og gø-

res. Instagram er et populært foto-delings 

netværk, hvor man også kan kommentere 

på andres fotos. Modsat mange andre 

sociale netværk er Instagram opfundet 

direkte til mobilen og findes derfor ikke 

på nettet. Instagrams filtre gør dine fotos 

rigtig flotte, og hvis du vil bruge dem uden 

at dele billederne med andre, kan du 

sætte telefonen på »flyfunktion«, mens 

du »filter« dine fotos og derefter gemme 

dem på din telefon. App’en er for nylig 

blevet købt af Facebook. Alternativer er: 

Hipstamatic eller Flickr.

Facebook
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: facebook.com 

Kongen over sociale medier i Danmark 

er stadig Facebook, og derfor findes der 

naturligvis et utal af Facebook-apps til 

alle platforme, men de originale apps fra 

tjenesten selv er svære at slå. De gør det, 

de skal og de gør på en genkendelig måde, 

hvilket mange Facebook-brugere sætter 

stor pris på. På en tablet er det naturligvis 

også muligt at besøge sin Facebook-profil 

via browseren, men med en tilpasset app 

får man lige det ekstra, der gør oplevelsen 

både nemmere, hurtigere og sjovere – og 

skal man f.eks. uploade et billede eller en 

film, mens man er på farten, er Facebook-

app’en et must. 

i Marketplace på smartphones eller på windowsphone.com/marketplace. De nævnte apps kan evt. også findes til andre platforme. Vi tager forbehold for prisændringer og opdateringer.



sådan
      undgår du kæmperegning efter ferien
 
Det er desværre stadig meget dyrt at være på nettet i 
udlandet (med mindre du kan finde et wifi-netværk at 
logge på, f.eks. på hotellet). For at være sikker på, at du 
ikke får en stor regning efter ferien, bør du derfor gå ind i 
Indstillinger > Generelt > Netværk og slå Data-roaming 
fra (du kan også vælge helt at slå Mobildata fra).     

Træk her for 
at vise og 
gemme rulle-
gardinet med 
meddelelser.

Tryk her for at  
oprette en  
ekstra huske-
liste, f.eks. 
Arbejde.

Tryk her for at op-
rette ny påmin-
delse og derefter 
OK. Bagefter 
kan du trykke på 
selve påmindel-
sen og indstille, 
hvor og hvornår 
du vil påmindes.  

Gå ind i Indstillinger > 
Meddelelser for at vælge, 
hvad du vil have vist i dit 
rullegardin (Meddelel-
sescenter). For at vælge, 
hvordan du får besked om 
f.eks. en ny sms, skal du 
trykke på Beskeder. Vis 
på låseskærm betyder, at 
sms’en kommer frem på 
skærmen, selv om iPhone 
er låst og skærmen er sort.  

Hvis du vil have 
nye mails/sms’er 
til at dukke op 
sådan her, skal 
du vælge indstil-
lingen Banner.

      virker 
Fotostream

Fotostream 
er en del af 
iCloud og 
sørger for, at 
de billeder, 

du tager (max. 1.000), 
bliver gemt og opbevaret 
i 30 dage. Skulle du miste 
din iPhone/iPad, kan du 
derfor få fat i dine bil-
leder 30 dage tilbage. Du 
bør altid sørge for mindst 
én gang om mådeden 
at lægge dine billeder 
over på en PC, Mac eller 
ekstern harddisk.

      skåner du 
dine fingre

Hvis du ofte skal skrive 
noget langt og besværligt 
– som f.eks. en mailad-
resse – kan du oprette en 
genvej på tastaturet. Gå 
ind i Indstillinger >  
Generelt > Tastatur > 
Tilføj ny genvej. Under 
Udtryk skriver du f.eks. 
den lange mailadresse og 
under Genvej to-tre bog-
staver, som du kan huske. 
Når du fremover skriver 
disse to-tre bogstaver, 
vil tastauret automatisk 
foreslå at skrive mailad-
ressen, og så trykker du 
bare på mellemrumsta-
sten for at sige ok.  

      sletter eller  
slukker du en app

Hold fingeren på 
en app, til den 
begynder at ryste 

og tryk på det lille sorte ikon 
med kryds i. Forinstallerede 
apps fra Apple kan ikke 
slettes. Hvis en app »fryser« 
kan du dobbeltklikke på 
hjemmeknappen, swipe 
frem og tilbage mellem alle 
åbne apps og trykke ned på 
den app, der driller, til den 
ryster. Tryk herefter på det 
lille røde minus-ikon. 

      laver du huskelister

Med app’en Påmindelser, der 
er forinstalleret, kan du lave hu-
skelister. Du kan indstille app’en 
til at påminde dig om noget, 
du skal huske på en bestemt 
dag – eller når du forlader eller 
ankommer til et bestemt sted.    

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

tips til iPhone og iPadØ

      virker rullegardinet med meddelelserØ

Ø      finder du din iPhone eller iPad 
 
Hvis du skulle være så uheldig at få din iPhone stjålet eller ikke kan hu-
ske, hvor du har lagt din iPad, kan du spore dem ved hjælp af Find min 
iPhone/iPad. Funktionen slås til i Indstillinger > iCloud. Nu kan du ved 
at logge ind med dit Apple ID på iCloud.com få vist deres placering på 
et kort, sende en besked, der kommer frem på skærmen eller slette alt 
indhold på den. Hvis du har flere iPhones/iPads med samme Apple ID, 
kan du hente app’en Find min iPhone – så kan de de »finde hinanden«.

Hvis du trækker nedad med fingeren øverst på skærmen, kom-
mer der et rullegardin ned med informationer om f.eks. nye 
mails, mistede opkald, kalenderaftaler, vejret osv. – du bestem-
mer. Ud over hvilke meddelelser, du får vist i rullegardinet, kan 
du også indstille, hvordan du vil informeres, når der kommer 
f.eks. ny sms og om det lille røde tal skal vises ved ulæst.

HVIS DU VIL TAGE ET  

BILLEDE AF DIN SKÆRM 

– ET SCREENDUMP – KAN 

DU TRYKKE SAMTIDIG PÅ 

HJEMMEKNAP OG TÆND/

SLUK-KNAP. BILLEDET 

LÆGGER SIG I DIN  

KAMERARULLE.

SE FLERE  

TIPS PÅ  

SIDE 4

KØB DET FØRSTE  

NUMMER AF APP  

MAGASINET HER:

 B.DK/BILER-OG-TECH/

HER-ER-60-SIDER-OM-

IPHONE-IPAD-ANDROID



Ajour.
S Berlingskes nyheds-app udkommer 
op mod 12 gange i timen. Få de seneste 
nyheder gratis eller køb adgang til alt 
indhold for 12 kr. pr. måned. Hent den 
i App Store eller Google Play.

Husk, at vi også har en Business-app og 
en Tech & Viden app til iPhone. 

BERLINGSKE APP UDGIVES
I SAMARBEJDE MED NORDEA



skala

brugbar

APP

Vivino Wine Scanner
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: vivino.com

Hvad enten man handler vin efter prisleje, land 

eller drue, sker det ofte, at man smager en rigtig 

god vin – for derefter at glemme alt om den. 

Og det er jo ærgerligt, når man næste gang står 

og skal købe et par flasker i Netto. Med denne 

app kan man scanne etiketten og vivino.com 

hævder, at app’en genkender 500.000 vine. Kan 

app’en ikke genkende vinen med det samme 

bliver man lagt i en »vin-kender«-kø og får svar 

efter få dage. Selve processen er faktisk ret 

fascinerende. Man tager et billede af etiketten, 

app’en uploader, analyserer og kommer til slut 

frem på skærmen med et resultat, der udover 

navn, beskrivelse, ranks på forskellige lister, tips 

til servering og madforslag også viser en, hvilke 

Vivino-brugere, der sidst har scannet vinen, og 

hvad de syntes om den. Vinen kan herefter lag-

res i app’en, så man ikke glemmer den igen.  

Af Marie Kampmann  

Såkaldte Foodies – folk, der 
elsker og går meget op i mad 
og drikke – behøver bestemt 
ikke gå sultne ud af App Store. 
Der er masser af apps at vælge 
imellem i form af opskriftsam-
linger, men efterhånden også 
en del apps, der ligesom andre 
sociale medie-apps (se guiden 
side 42-43) henvender sig til 
folk, der gerne vil dele deres 
(mad)oplevelser med andre, 
både venner og interessefæller. 

En af de store tendenser på 

app-fronten de sidste mange 
måneder er lokationsbaserede 
apps, der selv finder ud af, hvor 
i verden du befinder dig, og 
guider dig derfra. 

Med en sådan app er der 
god hjælp at hente, hvis man 
for eksempel leder efter et sted 
at spise, hvad enten det skal 
være gourmet eller fastfood, 
hjemme i ens egen by eller 
i udlandet – og særligt, hvis 
app’en kan kombinere oplys-
ningen om, hvor et sted ligger, 
med anmeldelser, tips og bil-
leder fra andre Foodies.

APPGUIDE mad & drikke

Fastfood Nordic
Pris: 6 kr.

Platform: iOS

 

Med denne app behøver du ikke trave 

fortvivlet rundt i gaderne, hvis gourmet-

middagen med tilhørende vinmenu har 

resulteret i  tømmermænd og trang til 

burger, fritter og cola. Den er uhyre simpel, 

men gør det, den skal – nemlig vise vej 

til nærmeste McDonalds, Burger King, 

Dominos, KFC  og andre fastfood-kæder.  

Plus Sticks’N’Sushi for feinsmeckerne og 

ikke mindst 7-Eleven for alle, der mangler 

en døgner. Man kan få vist på kort eller i 

liste, og ved alle steder er oplyst om der er 

åbent – og om der er drive-in-mulighed. 

I indstillingerne er det desuden muligt at 

vælge et andet nordisk land, så tilpasser 

udbuddet af kæder sig herefter.

Affogato
Pris: 6 kr.

Platform: iOS

Info: affogato.visioa.com

Det kan efterhånden være sin sag at 

bestille en ganske almindelig kop kaffe, 

og har du også svært ved at forstå det 

sprog, der tales på diverse kaffebarer, 

er der hjælp at hente i Affogato-app’en. 

Vidste du f.eks., at en »Skinny Harmless« 

er en koffein- og fedtfri latte – og også 

kaldes en »Why Bother«? Og at du skal 

bestille en »Cake in a Cup«, hvis du er til 

det modsatte, nemlig dobbelt fløde og 

sukker? Udover forklaringer på kaffe-

lingo er der instruktioner til, hvordan 

man laver forskellige typer kaffe samt 

de forskellige bryggemetoder. Alt er 

meget lækkert og simpelt sat op og 

følges af nogle fine små tegninger. 

Every Day
Pris: 18 kr.

Platform: iOS, Android

Info: rivercottage.net

At dømme efter mængden af 

programmer fra River Cottage på de 

danske tv-kanaler er manden med det 

lange efternavn, Hugh Fearnley-Whit-

tingstall, uhyre populær herhjemme. 

Den særlige tone, der er i hans tv-

programmer, går igen i denne app, der 

er fyldt med Hugh’s opskrifter, videoer 

og desuden en særlig sæson-afdeling, 

hvor man kan se, hvilke råvarer, der er i 

sæson alt efter årstid og finde opskrif-

ter dertil. En anden meget sympatisk 

feature i app’en er Local, der viser vej 

til markeder, butikker, gårdsalg og rå-

varer, der kan plukkes direkte i naturen 

– denne feature ser dog desværre ikke 

ud til at virke uden for England. 

iOS-apps hentes i App Store på iPhone og iPad eller i iTunes på Mac/PC. Android-apps hentes i Play på smartphones og tablets eller på play.google.com. WP-apps (Windows Phone ) hentes 



uundværlig

Evernote Food
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: evernote.com

Ægte Foodies samler på mindeværdige 

madoplevelser, og med smartphones 

er det nemt lige at tage et billede af en 

uforglemmelig ret på restauranten eller 

hjemme i køkkenet. Og så ligger billedet 

der i ens kamerarulle og man glemmer 

måske, hvad det lige var, der gjorde 

oplevelsen så god, at den måtte forevi-

ges. Evernote Food er løsningen på det 

problem. App’en, der har et smukt design 

og er meget nem at bruge, gør det muligt 

at gemme sine mad-billeder inkl. tid og 

sted og ikke mindst noter og tags til hvert 

måltid, der automatisk gemmes i en selv-

valgt notesbog i Evernote (se app side 8). 

Man er derfor nødt til at have en Evernote-

konto for at kunne bruge Food, men det 

er gratis og det kan ikke anbefales nok at 

bruge den populære note-tjeneste.

Kokkeskole
Pris: 6 kr./md.

Platform: iOS

Info: madopskrifter.nu

Hvordan er det nu lige, man afpudser 

en mørbrad, udskærer en and eller laver 

en risotto milanese? For slet ikke at tale 

om, hvordan man koger et æg, hakker 

et løg eller  steger en bøf? De sidste tre 

ligger i top på Kokkeskole-app’ens liste 

over mest populære søgninger blandt 

de 200 videoer, der ialt er adgang til for 

6 kr/md. eller 24 kr. for et helt år. Bag 

videoer og opskrifter står Madopskrif-

ter.nu, der også findes som app og som 

meget populær opskriftsamling på net-

tet. De 200 videoer er koncentreret om 

traditionelle danske retter, bagværk og 

drikkevarer, men enhver kan jo komme 

i tvivl om, hvordan man laver sovsen ju-

leaften, og her kan en videoinstruktion, 

som man kan følge direkte i køkkenet, 

være en hjælp. 

Nemlig.com
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: nemlig.com

Nemlig.com er et populært online-super-

marked, hvis styrke det er at have et stort 

udvalg, og kunne levere i timeintervaller fra 

dag til dag. Det er der mange travle familier, 

der har opdaget, og de vil sikkert også blive 

glade for denne app. Vareudbuddet er det 

samme, som når man besøger butikken på 

nettet og det er smart, at ens indkøbskurv 

er opdateret begge steder.  På den måde 

kan man bruge app’en som en slags indkøb-

sliste på farten – når man kommer i tanke 

om noget man skal købe tilføjer man det 

via app’en og senere kan man så i ro og mag 

sende sin ordre afsted fra computeren. 

Man kan naturligvis også sende bestillin-

gen direkte fra app’en – tjek dog først på 

nemlig.com om de leverer til din adresse. 

En anden praktisk feature i app’en er, at 

der er indbygget scanner – skal du f.eks. 

købe mælk åbner du køleskabet og scanner 

kartonen, så ligger der mælk i kurven til 

næste indkøb.   

Green Kitchen
Pris: 24 kr.

Platform: iOS

Info: greenkitchenstories.com

I Sverige bor David, Luise (der er dansk)og 

deres datter Elsa. De er vegetarer og blog-

ger om deres grønne – og efter billederne 

at dømme meget smukke – liv på green-

kitchenstories.com. Der er dømt fuldkorn, 

biodynamik, bønner og linser på den 

allermest indbydende måde, og der er mas-

ser af inspiration at hente for alle, der gerne 

vil leve sundt. 45 af de mange opskrifter på 

sitet har fundet vej til en app, der er smuk at 

skue og nem at bruge. 

Cocktail Flow
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: cocktailflow.com

En rigtig god app, hvis du er til drinks og 

cocktails. Og hvem er ikke det? Udover, 

at app’en er særdeles indbydende at se 

på, har den også alle de ingredienser, der 

skal til: Opskrifter inddelt i tre kategorier 

–  1. Hvilken slags spiritus skal drinken 

bygge på, 2. Hvilken type drink skal det 

være og 3. Hvilken farve skal den have. 

Dertil kommer guides til, hvordan man 

kommer igang med at mixe cocktails, og 

hvad man skal have som basisudstyr og 

endelig den klart sjoveste feature, nemlig 

Barstock, hvor man trykker på de flasker, 

man har i sit barskab – inkl. evt. juicer, so-

das og andet tilbehør – hvorefter app’en 

udregner, hvilke cocktails man kan lave. 

Den giver desuden forslag til hvilke få 

ting man man mangler at købe for at få 

endnu mere ud af det, man har i skabet.

Foodspotting
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android, WP

Info: foodspotting.com

De fleste kan nok blive enige om, at en stor 

del af en madoplevelse går gennem øjnene 

– hvis en ret ikke tager sig indbydende ud, 

er det ikke sikkert, man har lyst til at sætte 

tænderne i den. Omvendt kan et billede af 

en smukt præsenteret tallerken få tænderne 

til at løbe i vand, og det er det, Foodspotting 

går ud på – at opdage, smage, fotografere og 

derefter dele sine madoplevelser til glæde 

og inspiration for andre. Når man åbner 

app’en, finder den automatisk andre food-

spotteres billeder fra steder i nærheden, 

men man kan naturligvis også selv vælge 

et område, og man kan tilkendegive, om 

man har prøvet stedet/retten og om man 

kunne lide det. En anden smart feature er, at 

man – ligesom på Twitter – kan følge steder, 

madtyper og bestemte foodspottere.       

i Marketplace på smartphones eller på windowsphone.com/marketplace. De nævnte apps kan evt. også findes til andre platforme. Vi tager forbehold for prisændringer og opdateringer.



Af Tina Juul Rasmussen
MIG OG MINE yndlingsappsØ

Spotify 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android

Info: spotify.com 

Genialt. Man kan hente 
al sin musik for 99 kr. om 
måneden og bruge den 
både på farten og på vores 
trådløse musikanlæg.

Anders Ladekarl
Hvem: Generalsekretær i Røde Kors 

Hvad: iPhone 4S og iPad

verdens brændpunkter, 
og der en forventning 
om, at jeg formidler tæt 
og aktuelt. Jeg bruger det 
meget intensivt i krise-
situationer, hvor man mi-
nut for minut kan følge og 
kommentere udviklingen 
i f.eks. Homs i Syrien. 

 
Facebook 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android

Info: facebook.com 

Også en vigtig formid-
lingskanal for mig. Det er 
et godt forum til direkte 
dialog om udfordringer 
og erfaringer, som jeg 
bruger meget tid på.

Twitter 
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android

Info: twitter.com 

Røde Kors arbejder i 

Foto: Malte Kristiansen

Nu kan du endelig bruge dine apps på

ferien uden at tænke på regningen.

Surf Abroad er med i alle Telia mobilpakker.

Surf Abroad: 

Surf for maks. 45 kr./dag i Europa.

Surf Abroad: Gælder data i EU, Norge, Schweiz, Island og Lichtenstein. Op til 20 MB/dag.

Billig data på ferien



Nyheder, der ikke spilder din tid

Mere 
direkte tale
Mindre
udenomssnak
Med BT Nyhedsgaranti får du mere af det vigtige og mindre af det lige-
gyldige. Du får flere unikke BT historier, og du bliver opdateret på det, 
der betyder noget. Alt andet er spild af din tid.

NYHEDSGARANTI

Hent BT’s nyhedsaap til smartphone gratis i 
Google Play og App Store.  Husk at vi også 
har en Caroline Wozniacki app og en Royal app. 



skala

brugbar

APP

Af Lars Rix

Interessen for sport – og ikke 
mindst fodbold – er enorm og 
i en verden, hvor hurtige re-
sultater, stillinger og nyheder 
er alfa og omega, er sport som 
skabt til app-universet. For det 
er jo ikke altid, at en fodbold-
fan lige kan være på stadion, 
foran tv’et eller ved radioen, 
når favoritholdet spiller, og 

der har fodboldapp’en sin pri-
mære berettigelse. Markedet 
er stort og mange klubber har 
efterhånden deres egen app, 
hvor fans kan følge kampe 
med liveopdateringer, læse 
spillerprofiler, se kampkalen-
der, købe billetter til næste 
hjemmekamp osv. 

Men der findes også en ræk-
ke fodboldapps, der dækker 
bredere. 

APPGUIDE fodbold

LiveScore
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: livescore.com

Dette er app’en, hvis du interesserer dig 

for betting, altså spil på fodbold og andre 

sportsgrene. Enkel og nem at navigere i og 

med en lille blinkende prik, hvis en kamp 

er i gang et eller andet sted i verden. Der er 

ikke så meget gøgl, men rene resultatop-

dateringer. Der er resultatopdatering fra 

alle ligaer med, så hvis du interesserer dig 

for fodbold fra Kashakstan, så findes det 

også her. Som noget specielt kan du også 

følge andre sportsgrene som hockey, 

basketball, tennis og cricket. Som navnet 

antyder er denne app udelukkende byg-

get op omkring resultater og stillinger i de 

enkelte ligaer, så det er ikke her, du skal 

lede efter nyheder, statistikker og andre 

ekstra features. Til gengæld er opdaterin-

gerne i real time og app’en er logisk, enkel 

og ikke mindst fri for reklamer.   

Superligaen – 
Danmarksserien
Pris: 12 kr.

Platform: iOS

Info: mkteks.com

Trods navnet, er dette ikke en dansk app, 

men findes på engelsk, tysk, spansk og 

fransk. Den har stort set samtlige af de 

øverste danske ligaer opdateret, og her ta-

ler vi helt ned til U17 Ligaen, Reserveholds-

ligaerne og Danmarksserien. Resultaterne 

leveres i real time, du kan se holdopstil-

linger, skadede eller karantæneramte 

spillere og anden spændende information 

som antal tilskuere til kampene, hvem 

der er dommer og historisk statistik fra 

tidligere kampe. Det er en pålidelig app, 

der holder, hvad den lover og med et væld 

af informationer.

Soccer Scores Pro – 
FotMob
Pris: Gratis/15 kr.

Platform: iOS, Android

Info: norapps.no

FotMob er en populær international fod-

boldapp i et lækkert design, hvor du enkelt 

og overskueligt kan følge alle de ligaer i 

verden, som du kunne være interesseret i. 

Du manøvrerer i toppen mellem aktuelle 

kampe fra »i går«, »i dag« og  »i morgen«, og 

den viser målscorer, kort og udskiftninger 

på den enkelte kamp. Samtidig kan du se 

startopstilling, statistik og den øjeblikkelige 

stilling i de enkelte ligaer. Hvis du går ind i de 

enkelte ligaer, får du ydermere internationa-

le nyheder fra de enkelte ligaer, kommende 

kampe og topscorere. Hvis du ikke ønsker at 

følge med i alt fra hele verden, kan du til- og 

fravælge de hold, som du ønsker af følge. 

Ved tilkøb er det muligt at købe eksempel-

vis en premium version, hvor reklamerne 

bliver fjernet, og man får push-beskeder, når 

der bliver scoret i de kampe, man følger.

TjekFodbold
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: releaze.dk

TjekFodbold er en klassisk fodboldapp, 

der kan det, den skal. Den dækker intet 

mindre en 156 lande og 332 ligaer, hvor 

174 af dem opdateres, mens de spilles. 

Som hos de fleste andre fodboldapps 

kan du følge dine udvalgte kampe 

med push-beskeder hver gang, der 

sker noget. Du tilpasser app’en, som du 

ønsker med de hold, du vil følge og får 

efterfølgende liveopdatering, holdop-

stillinger og spillerprofiler og kamppro-

gram inklusive historik. Det er muligt 

at indstille app’en, så den opdaterer 

eksempelvis hvert minut. Samtidig kan 

du købe en reklamefri periode efter 

behov. En måneds reklamefri periode 

koster 6 kr. og et år koster 18 kr.

iOS-apps hentes i App Store på iPhone og iPad eller i iTunes på Mac/PC. Android-apps hentes i Play på smartphones og tablets eller på play.google.com. WP-apps (Windows Phone ) hentes 



uundværlig

Bold.dk
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: bold.dk

Ligesom bold.dk’s fodboldsite på inter-

nettet, er app’en holdt i en helt simpel 

og enkel brugerflade. Her er først og 

fremmest fokus på hurtighed, funktio-

nalitet og unikt indhold og det er det, der 

gør bold.dk så god. Som med så mange 

andre apps, kan du indstille bold.dk til at 

følge dine favorithold og sørge for, at den 

sender push-beskeder, når der er nyheder 

om holdet, samt live-opdateringer, når de 

spiller kamp. Bold.dk er suverænt hurtig 

på nyhederne og blot sekunder efter, at 

en kamp er spillet færdig ligger et fuldt 

færdigt kampreferat klar. Hvis du køber et 

abonnement på minBold, kan du person-

liggøre app’en endnu mere, men ellers er 

alt gratis og behageligt fri for reklamer.  

My Football Pro 3
Pris: 12 kroner.

Platform: iOS

Info: supportware.nl

Kan man tænke et helt fodbold-commu-

nity ind i en app? Ja, My Football Pro 3 er et 

bud på det. Her er alt, hvad du kan ønske 

dig og mere til. Følg med i mere end 800 

ligaer fra hele verden med live opdaterin-

ger, spillerprofiler med billeder, statistik 

og meget meget mere for den inkarnerede 

fodboldfan. Og udover at app’en leverer 

direkte Twitter-feeds fra dine favoritklub-

ber, kan du også selv sende dine egne Twit-

ter- og Facebook-beskeder via denne app. 

Dette er forsøget på at samle alt ét sted 

i et enkelt og funktionelt design, og når 

du på et tidspunkt bliver træt af, at alle de 

gratis fodbold-apps ikke virker eller bliver 

opdateret, er dette stedet, hvor du skal gå 

hen – og så er den på dansk.

Tipsbladet
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: tipsbladet.dk

Når det kommer til nyheder om 

fodbold, så er Tipsbladet velkendt 

som en af de bedste og mest seriøse 

leverandører herhjemme. Nyhederne 

er da også Tipsbladets absolutte force, 

når det gælder deres app. Først og 

fremmest får du bladets egne fra både 

ind- og udland, men du får også en ny-

hedsovervågning fra dine favorithold 

og så – som så mange andre  – livescore 

fra aktuelle kampe. Tipsbladet leverer 

livescore fra mere end 200 ligaer ver-

den over. I forhold til de udenlandske 

apps er Tipsbladet naturligvis ekstra 

stærke på de danske ligaer, så hvis det 

er der, din interesse ligger, er denne 

app uundværlig.

Superligaen Addicts
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: footballaddicts.com

SL Addicts er en app, der udelukkende følger 

den bedste danske række, Superligaen. Du 

starter med at vælge dit eller dine favorithold, 

og om du ønsker push-beskeder, når de spiller. 

Herefter kan du på forsiden se dit favoritholds 

aktuelle stilling, hvornår næste kamp spilles 

og mod hvem og så resultatet af den seneste 

kamp. Hvis du så går ind på den seneste eller 

en aktuel kamp, får du ydermere en live-opda-

tering af højdepunkterne fra kampen, og som 

noget helt specielt for denne app har den en 

real time måler, der viser, hvad folk mener om 

kampens resultat på nettet. Du får ydermere et 

overblik over det kommende kampprogram, 

og som en speciel ekstra feature har SL Addicts 

en citatgenerator fra spillere fra dit hold. Du 

kan naturligvis også læse generelle nyheder 

om Superligaen. Alt er gratis, og det fungerer.

Onside Live
Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: onside.dk

Onside, der er TV3s fodboldprogram, har 

naturligvis også deres egen app, og her er 

man naturligt nok stærke på ikke mindst 

den hjemlige liga og Champions League. 

Onside har en fin livescore-funktion, hvor 

man nemt vælger push-funktion til og fra 

og desuden bliver forkælet med kampsta-

tistik såsom boldbesiddelse, hjørnespark, 

skud på mål og den slags, som man 

kender det fra tv. Men det er først og 

fremmest på nyhederne, at Onside app’en 

er stærk. Ud over de almindelige nyheder, 

så har Onside naturligvis også video-

nyheder og uddrag fra de seneste kampe, 

og det fungerer godt på eksempelvis en 

smartphone, at man kan se de seneste ud-

drag, mens man er på farten.

LS Addicts
Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: footballaddicts.com

LS Addicts er endnu en app, der 

koncentrerer sig om resultater nu og 

her i alverdens ligaer og ikke så meget 

andet. App’en er på dansk og nem og 

enkel at navigere i, og du kan få push-

beskeder på alt fra kampstart, hold-

opstillinger, mål og kort. Som noget 

ret genialt og specielt for netop denne 

app, har den video fra højdepunkterne 

fra kampene. Mange kampreferater 

fra tv bliver i dag lagt på eksempelvis 

YouTube, og LS Addicts linker direkte til 

tv-indslagene på nettet. Smart. 

i Marketplace på smartphones eller på windowsphone.com/marketplace. De nævnte apps kan evt. også findes til andre platforme. Vi tager forbehold for prisændringer og opdateringer.



Af Tina Juul Rasmussen
MIG OG MINE yndlingsappsØ

Foursquare  
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android, WP

Info: foursquare.com 

Det er lidt leg. Man logger 
ind, når man er på en 
location og dyster med 
sine venner om at blive 
borgmester, får bagdes for 
at have besøgt lufthavne, 
parker osv. Kan reelt også 
give info om steder fra 
brugere osv.

Esben Danielsen
Hvem: Udviklingschef hos Roskilde Festival 
Hvad: iPhone 4 og iPad 2

Hootsuite  
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android

Info: hootsuite.com 

En app, der hjælper mig 
med at styre Twitter, 
Facebook, Foursquare 
osv. Nem at bruge, så man 
kan lave en tweet klar, 
når man har den, men 
først sende ud, når den er 
relevant.

Heytell  
Pris: Gratis 

Platform: iOS, Android, WP

Info: heytell.com 

Det er tusind gange 
hurtigere end at skrive en 
sms, beskeden kan bare 
indtales og sendes. Den 
kræver dog, at modtage-
ren også har app’en.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Få Roam like Home og ring til danske priser, uanset hvor du er i Norden og

Baltikum. Du får Roam like Home med i Telias 4EVERYTHING mobilpakker.

Roam like Home: Opkald/sms i Norden og Baltikum. Ej Island, kun på TeliaSonera-net.
Gælder ikke mms og data.

Ring til danske
priser i Norden



HAR DU SMAGT DEN NYE 
FAXE KONDI BOOSTER?

VI HAR 
SKUDT 
USYNLIGE 
BOLDE 
UD I HELE 
DANMARK

HENT SPARK BOLD APP,  
FIND BOLDENE OG SPARK  
DIG TIL MASSER AF PRÆMIER



APP anmeldelser – læs flere på b.dk/appsØ

iOS-apps hentes i App Store på iPhone og iPad eller i iTunes på Mac/PC. Android-apps hentes i Play på smartphones og tablets eller på play.google.com. WP-apps (Windows Phone ) hentes 

I en tid hvor vi befinder os mere og mere 
på farten og det samtidig er blevet mere 
volatilt på finansmarkederne gennem 
finanskrisen, så har vi alle brug for at kunne 
følge med i nyheder og markeder fra den 
finansielle verden, når vi har lyst.

Bankerne har godt nok fået udviklet nogle 
ret velfungerende apps, og jeg bruger da også 
Sydbank’s solide app ofte. Dog kræves der 
login og når det skal gå stærkt, så er det ikke 
login og koder der er førstevalg. 

Derfor er Bloomberg iPhone app min fore-
trukne mobile ven, når det drejer sig om at 
læse og se nyheder fra pålidelige kilder. Samti-
dig kan du hurtigt få et overblik over diverse 
aktieindeks, råvareindeks, obligationskurser 
og valutakurser fra hele verden – hvor hvert 
enkelt marked bliver opdateret live.

Hvis man falder over en artikel, nyhed 
eller andet som man vil læse på et senere 
tidspunkt eller sende til en ven, så kan man 
selvfølgelig dele disse via Facebook, Twitter 
og mail.

En feature, som jeg bruger dagligt, er My 
Stocks, hvor jeg hurtigt kan få et overblik over 
mine personlige aktier, samt de aktier, som 

jeg ønsker at følge og interesserer mig for. Det 
er utrolig nemt, gå ind i Stock Finder og søg på 
de aktier, du har i dit depot eller har interesse 
for, tilføj dem og vupti, så ligger de på en fin 
liste i My Stocks.

Endnu en feature, som mange er vilde med 
er, at man kan hente nyheder ned, inden man 
f.eks. træder ind i metroen, skal med flyet 
eller andre steder, hvor der ikke er netværks-
dækning. 

I mine øjne er app’en meget brugervenlig, 
den har en lækker brugerflade, som de fleste 
med en smartphone kan gå til og få noget ud 
af med det samme. App’en har det man skal 
bruge, dog kunne den sagtens opgraderes 
med et par smarte features. Her tænker jeg 
specifikt på en mere avanceret beregner af 
My Stocks, så man har mulighed for at indta-
ste købskurs og derved få at vide, hvor meget 
man har vundet/tabt på værdipapiret og for 
hele porteføljen.

Bloomberg app’en fortjener i mine øjne 
fire gode stjerner fordi den er velfungerende 
– og gratis, hvilket man skal sætte pris på. 
Men samtidig ligger der nogle uudnyttede 
muligheder i en forbedret udgave, som man 
kan håbe på snart bliver opdateret.

Af Kasper Thomsen
App-anmelder og forretnings-

udvikler ved app-burauet iDeal 

Development

Bloomberg

Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: bloomberg.com

Draw Something er et skægt og vanedan-
nende tegnespil, der får dig til at tænke 
kreativet og tegne mærkværdige ting, andre 
skal gætte. Er du ikke allerede afhængig af 
spillet, bliver du det sikkert snart.

Ordspillet Wordfeud er en landeplage. Jeg 
kan knapt stå i en kø til toilettet eller sidde 
på en café uden at et af mine medmennesker 
har trukket sin smartphone op af lommen 
og kæmper med at finde det ord, der giver 
flest point. Det er stort – men app’en Draw 
Something er blevet spået at være lige så 
vanedannende som Wordfeud. 

Spillet et simpelt. Du skal tegne et af tre ord 
i forskellig sværhedsgrad repræsenteret ved 1, 
2 eller 3 mønter. Du kan f.eks. vælge at tegne 
en banan, Elvis eller søsyge. Når du har valgt 
et ord, er det bare at komme i gang med at 
bruge fingrene og kreativiteten.

Du får lidt forskellige farver at vælge imel-
lem, og når din stregtegning – eller kunst-
værk – er færdig sendes den automatisk til 
din medspiller. MED-spiller ja, for det her 
er et samabejdsspil. Målet er at holde spillet 
kørende ved at gætte hinandens tegninger. 
Hvis en tegning ikke bliver gættet, må I starte 

forfra. Gættes en tegning, får du tegningens 
værdi i mønter, som kan veksles til flere farver 
at tegne med.

Din medspiller ser en video af, hvordan, 
du har tegnet din udfording. Nedenunder 
tegningen er et udvalg af bogstaver, der skal 
sammensættes til det ord, der skal gættes. Så 
snart ordet er gættet er det din medspillers 
tur til at tegne til dig.

Spillet er både sjovt og en god timekiller, 
når man lige har fem minutter til overs om 
morgenen, eller når aftensmaden passer sig 
selv. Draw Someting er desuden også en af 
de apps, der som Wordfeud, skaber hurtig 
kontakt med venner i en travl hverdag, hvor 
vi måske ikke har tid til at ses så ofte, som vi 
gerne vil.

Jeg giver spillet tre stjerner. Selve idéen er 
et velkendt og skægt koncept, og det er det, 
der trækker app’en op, for den er desværre 
ikke særlig godt udført, gennemtænkt el-
ler kodet. Der er f.eks. ikke nogen historik 
indbygget og det er synd, for gætter jeg en 
tegning inden den er færdig, får jeg kun lov til 
at se den færdige tegning i få sekunder. Det er 
ærgerligt, hvis min medspiller har lagt meget 
energi og sjove detaljer i den.

Af Signe Nørly
App-anmelder og Information 

Architect hos Designit A/S

Draw Something

Pris: Gratis (12 kr. uden annoncer)

Platform: iOS, Android

Info: omgpop.com
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APP anmeldelser – læs flere på b.dk/appsØ

i Marketplace på smartphones eller på windowsphone.com/marketplace. De nævnte apps kan evt. også findes til andre platforme. Vi tager forbehold for prisændringer og opdateringer.

198 millioner mennesker i verden kiggede 
i et trykt IKEA-katalog i 2011. Og det trykte 
eksemplar stikker stadig klart det digitale.

Ikea har for nylig udgivet sit danske 2012 
katalog som en gratis app til iPad, iPhone og 
Android. Men trods videoer og lidt mere liv 
end i det trykte katalog, er der ikke meget at 
være imponeret over.

Oplevelsen med app’en begynder godt, 
men ender mat. Som en dårlig bog. Når man 
downloader app’en, bliver man glædeligt 
overrasket over, hvor hurtigt det går. Allige-
vel finder man snart ud af, at man igen skal 
klikke på en fane for at downloade det fulde 
katalog. Pyt med det. Hvis indholdet er godt, 
er den sag hurtigt glemt.

Første gang man bladrer i kataloget, er det 
som om noget ikke er som det skal være. Man 
ved bare ikke helt hvorfor. Der går desværre 
ikke lang tid, før man er klar over, at proble-
met er, at app’en mest minder om en over-
flod af PDF’er, der er stykket sammen på en 
dødkedelig måde. Side efter side trykker man 
på billederne, som man er vant til i andre 
e-magasiner. Men intet sker. Det eneste, der 
tilnærmelsesvis minder om det, er en fane 

som rulles op, hvor en given sides produkter 
helt letargisk foreligger med den oprindelige 
side som sløret baggrund. Det er ikke funktio-
nelt, fordi brugerne også vil fokusere på det 
enkelte produkt. 

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, 
om appens udviklere har sat sig ordentligt ind 
i målgruppen. Hvem henvender denne app 
sig til? Først og fremmest til Android, iPhone 
og iPad-brugere. Jeg vil vove at påstå, at hvis 
man f.eks. tager iPad-brugerne, er denne 
målgruppe vant til at kigge på aviser og tids-
krifter, som Berlingske, Wired eller Euroman. 
Fælles for disse apps er, at de er udviklet til at 
få brugerne til at komme tilbage, ved f.eks. 
at overraske dem ved at præsentere varerne 
på en inspirerende måde. Sådan er det ikke 
med Ikea-app’en. Ganske vist indeholder 
den videoer, hvor man kan se varerne live, en 
navigationsbar med miniaturebilleder, en 
farvekodet indholdsfortegnelse, som minder 
meget om det trykte katalog. Der findes også 
bogmærker og mulighed for at søge i kata-
loget. Personligt foretrækker jeg det trykte 
katalog. For udviklerne har glemt, at de fleste 
brugere vil lege. 

Derfor mine tre små stjerner.

Elsa Brander
App-anmelder og projektudvikler

Ikea katalog

Pris: Gratis

Platform: iOS, Android

Info: ikea.dk

I stedet for at give 700 kroner for en dør-til-
dør navigations app, kan det så lade sig gøre 
med en app til sølle 6 kroner?

GPS Navigation 2 gør grundlæggende det, 
den er sat i verden til – dirigerer dig fra et 
punkt til et andet uden for meget flimmer. 
Og de åbenlyse fordele ligger lige foran dig: et 
markant billigere produkt. Til gengæld må du 
så leve med andre ulemper, bl.a. at den engel-
ske brugerflade er lidt tumpet i designet og at 
stemmen, der dirigerer dig, også taler engelsk.

Til gengæld har GPS Navigation 2 alle de 
velkendte muligheder for navigation. Udover 
indtastning af en adresse – som fungerer let 
og smertefrit – kan du navigere efter koor-
dinater, interessepunkter eller blot en ren 
fritekst-søgning. Kortmaterialet baserer sig 
på kortenes wikipedia, OpenStreetMap, 
som er et bruger-drevet kortmateriale, som 
konstant opdateres.

Muligheden for at finde restauranter, 
tankstationer, supermarkeder mv. fungerer 
grundlæggende ok. Men et irritationsmo-
ment er, at du kun kan lede i en radius på op 
til 20 km. Det begrænser mulighederne for 
at planlægge en længere tur. Det ville være 

smukt, hvis kommende versioner tilførte lidt 
mere i nærheden-navigations-muligheder. 
Men ellers har app’en hæderlige muligheder 
for indstillinger, bl.a. kan du blive mindet om 
fart-overskridelser, fartkameraer mv.

Selve navigationen gør, som nævnt, det 
den skal – og har du bluetooth i din bil, hop-
per lyden automatisk op i højttalerne, så du 
kan koncentrere dig om kørslen. Navigatio-
nen er meget hjælpsom – nogle vil synes lidt 
for meget – og kører du forkert i en rundkør-
sel, går der tre-fire sekunder, så er en ny rute 
beregnet.

En af de få ulemper ved GPS Navigation 2 
er, at batteriet – jeg testede på en iPhone 4 – 
drænes. En køretur på 40 minutter kostede 
20 pct. af telefonens batteritid. En anden ting, 
som du skal være opmærksom på er, at ba-
sisversionen henter kortdata via din 3G-for-
bindelse. Så hvis du ikke har fri data eller du 
bruger den i udlandet, kan det virkelig koste 
knaster! Jeg bruger 3-4 MB data på en typisk 
navigation på ½ time. Men det er muligt at 
købe kort til app’en – 24 kr for Danmark. Og 
så fungerer navigationen helt offline, hvilket 
så også forbedrer ydeevnen. Alt i alt er jeg 
begejstret – og giver app’en fem stjerner.

Jesper Dahl Jeppesen
App-anmelder og chefkonsulent  

i Danica Pension

GPS Navigation 2

Pris: 12 kr.

Platform: iOS

Info: skobbler.net/apps/navigation

 APPMAGASINET  /  BERLINGSKE  / TIRSDAG 15. MAJ 2012  / 55



APP anmeldelser – læs flere på b.dk/appsØ

iOS-apps hentes i App Store på iPhone og iPad eller i iTunes på Mac/PC. Android-apps hentes i Play på smartphones og tablets eller på play.google.com. WP-apps (Windows Phone ) hentes 

Få en sjov oplevelse sammen med Cirkeline, 
Frederik og Ingolf på din iPhone og iPad.

Den populære, tegnede lille pige Cirkeline 
har indtaget app-verdenen og seneste resultat 
er en fantastisk sød og sjov børneapp til de 
mindste fra Dansk Tegnefilm. Nu er det jo 
ikke første gang, at vi møder den unge pige 
på 55 år i den digitale verden, for Forlaget 
Rosinante & Co har to interaktive app-bøger, 
som også klart kan anbefales. Men denne 
Cirkeline app er anderledes.

Sammen med Cirkeline bevæger man sig 
rundt på tegnerens skrivebord, som er en 
tidsrejse i sig selv. Et vidunderligt univers, der 
oser af dansk barndom med logoer og sym-
boler fra Cirkelines mange år. Lige fra Røde 
mor stickers, Pedalkraft JA TAK, Hoptimister 
og Cirkelkaffe til Blå Gajolpakker. På turen 
rundt følger Cirkeline og musene Frederik og 
Ingolf dig i tykt og tyndt. Du kan trykke på 
dem og få dem til at bevæge sig. Frederik og 
Ingolf ELSKER ost, så det skal man selvfølgelig 
finde til dem. Konstant.

Ud over at være en aktivitet i sig selv, rum-
mer skrivebordet syv små spil og aktiviteter, 
som er en integreret del af skrivebordet og 

lyser, når du nærmer dig. Selv Naja på 2½ var 
ikke i tvivl, her er noget, man kan trykke på.

Indholdet varierer fra påklædningsleg 
med Cirkeline til fyrværkeri-show. Her er 
sjov til alle børn. Hvis man ønsker yderligere 
udfordringer, kan man købe udvidelser inde i 
app’en. Dog kan hele app’en højst koste 38 kr. 
Vi har købt alle kort til huskespillet, det synes 
begge piger er sjovt. Jeg kunne dog godt ønske 
mig, at bogstaver og dyrenavne blev sagt højt. 
Match dyr med lyde er en super god idé, her 
skal barnet finde den rette lyd til dyret. Det 
kunne være genialt med bogstaver.

App’en har potentialet til at være en rigtig 
god app. Den har en af de sødeste og mest 
kendte børnefigurer i Danmark. Den har et 
suverænt univers. Den er flot og levende og 
den har en fantastisk lydside, hvor original-
musik og lyde er en del af app’en.Jeg synes 
prisen for merkøb er rimelig, men man kan 
sagtens få flere timers sjov ud af app’en, uden 
at det koster en krone.

Af Rikke Pal
App-anmelder og lærer

Cirkeline

Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: betapilot.dk

PaperPort Notes kan bruges til både arbejde 
og klippe-klistre-leg som i de gode gamle 
analoge dage med saks og papir.

Hvem siger, at det skal være kedeligt at tage 
referat af et møde? Med PaperPort Notes 
(tidligere Noterize) kan du f.eks. hurtigt spice 
et ellers trøsetesløst referat op med billeder 
af alle de deltagende. Billederne hentes fra 
kamera-rullen og kan skaleres, roteres og 
placeres, hvor man ønsker. Du kan også tilføje 
stickies så du f.eks. husker mødeindkaldelsen 
til næste møde og bruge en overstregnings-
pen til at fremhæve særligt vigtige dele. Har 
du ligesom mig svært ved både at lytte, tale og 
skrive samtidigt, så optag mødet og gem det 
sammen med noterne.

Her stopper festen dog ikke. For mig er den 
bedste feature ved PaperPort Notes, at man 
kan importere Web Snapshots. En feature, 
der giver dig mulighed for at kopiere en hel el-
ler bare en lille del af en hjemmeside og sætte 
det ind i dine noter. Det giver et helt internet 
af muligheder, så det er stort set kun kreati-
viteten (og ophavsrettighederne), der sætter 
grænsen. 

Hvis du har en pænere håndskrift end 

undertegnede vil du nok også sætte pris på 
muligheden for at kunne tegne oven på tekst, 
billeder og stickies. Selv et par velanbragte 
pile og smileys siger jo ofte mere end nok så 
mange noter.

Når du er færdig, skal man selvfølgelig dele 
sine genialiteter med omverden og mulighe-
derne er mange. Du kan udgive dine noter via 
mail, Google Docs, Facebook, Twitter, Box.
net, Dropbox, åbne det i en anden app, der 
understøtter PDF eller bare printe det hele.

Okay, træerne vokser ikke ind i clouden. 
Mulighederne for at organisere sine noter er 
begrænsede og man kan ikke gemme som 
andet end PDF, hvilket ikke ligefrem giver de 
helt store muligheder for at arbejde videre 
med resultatet i en anden app eller software. 
Er den slags et must, så skal man hellere over-
veje f.eks. Evernote. 

Redigeringen af tekst er heller ikke det, der 
tæller på plus-siden – men selv om det ikke er 
den perfekte app, så anbefales den varmt på 
grund af sin alsidighed og lave pris. 

Skynd dig derfor at hente app’en, mens 
den er gratis!

Af Jonas Honore
App-anmelder og -udvikler

PaperPort Notes

Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: paperportnotes.com
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Med app’en The Atavist får du fortalt jour-
nalistiske historier på en helt ny måde, og 
du skal hele tiden bruge fingrene.

The Atavist fungerer som en kiosk, hvor du 
kan købe historier, som er for lange til at 
være artikler og for korte til at være bøger. 
Det er journalistisk bearbejdede historier, 
altså dokumentaristiske, og så er de fortalt på 
iPad’ens betingelser.

En af historierne, ’Revival 2.0’, handler om, 
hvordan Barack Obama og Det Hvide Hus ar-
bejder for et politisk comeback. Du kan vælge 
selv at læse historien eller at få den læst op, 
kapitel for kapitel af en klar menneskestem-
me (ikke en computerstemme). Der er otte 
kapitler i alt. Mellem hvert kapitel stopper 
oplæsningen, mens du bladrer igennem fotos 
eller ser en video, der relaterer sig til kapitlet.

Undervejs i oplæsningen i selve kapitlet 
kan du slå forskellige ting op med fingeren. 
For eksempel ud fra personerne, hvor der er 
et lille ikon, og prikker man til det, får man en 
lille biografi og et foto af den pågældende per-
son. Der er særligt udvalgte links undervejs i 
historien, som du kan slå op på, mens stem-
men fortsætter, og der er små faktabokse, 

som for eksempel ridser fakta op i kronolo-
gisk rækkefølge. Der er altså et kapitel-flow 
uden afbrydelser, men med mulighed for at 
multitaske, så man aldrig keder sig.

The Atavist er en rigtig intelligent og 
opfindsom måde at formidle på i tablet-
tidsalderen. App’en appellerer til flere af 
vores sanser - herunder især øjne, ører og 
ikke mindst fingrene, som jo er konger på en 
touch-screen. Det er en inspirerende måde at 
fortælle seriøse historier på til voksne uden at 
der kommer alt for mange smarte nye detal-
jer ind og forstyrrer oplevelsen.

The Atavist er gratis at downloade, men 
hver historie koster fra to dollar.

Af Pernille Tranberg
App-anmelder og redaktionel ud-

viklingschef i Berlingske Media

The Atavist

Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: mixel.cc

Mixel er en klippe-klistre app, som gør dig 
hip ret hurtigt.

Har du altid drømt om at klippe verden 
omkring dig i stykker og klistre den sammen 
igen på nye måder? Well, det kan du med 
denne app ganske gratis på din iPad.

Du og dine børn vil elske Mixel, hvor det 
er helt normalt at klippe et ansigt i stykker 
og mixe det med en rumraket og et stykke af 
John Lennon. Eller sætte en fugl på det hele og 
få det til at lugte lidt af Portland.

Mixel er en gratis digital kunst- og social 
netværks-app, der gør dig i stand til at lave 
spøjse collager, som kan få dig til at fremstå 
som cool designskole-elev med et trylleslag. 
Husk at del med verden!

App’en er skabt af amerikaneren Khoi 
Vinh, som i flere år stod bag designet på New 
York Times. Han er perfektionist og minima-
list, når det kommer til pixels, men har for-
stået behovet for at mixe, dele og være kreativ. 
Så han har udviklet en app, hvor det er op til 
dig, hvordan du vil udtrykke dig.

App’en er utrolig flot og ren og du er meget 
hurtigt i gang med at mixe billeder, genstande 
og baggrunde sammen i en pærevælling. Det 

vigtigste i Mixel er at skabe og dele digitale 
billeder. Collager af billeder og småstumper 
af andre billeder.

Du kan bruge billeder fra web, eller fra 
din egen billedrulle på din iPad eller fra din 
Facebook-konto. Derefter klipper du dem 
i stykker og mixer det hele. Det er faktisk 
muligt at lave ret flotte sager meget hurtigt. 
Kig bare i galleriet, hvor du også kan følge 
andre brugere, rate deres kunstcollager og 
hugge idéer.

Den eneste irriterende sag omkring Mixel 
er, at du SKAL logge ind med dit Facebook-
login. Det bruges som identifikation, men der 
burde være frit valg. Facebook-kravet er ret 
demotiverende for brugen og gør Mixel mere 
lukket end den er tiltænkt.

Mixel er virkelig sjov at lege med også sam-
men med børn

Værktøjerne i app’en er superenkle, så der 
er ikke rigtigt nogen undskyldning for ikke at 
afprøve Mixel, som både er sjov og også har 
den helt rigtige kant af arty-fartyness over sig, 
som gør, at man måske ligefrem kan kalde 
app’en for hip!

Af Kristoffer Friis
App-anmelder og journalist

Mixel

Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: mixel.cc
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Siger begreber som global opvarmning, 
Kyoto-aftale og CO2-udledere dig noget? 
Hvis ja, er der en god chance for, at du vil 
elske at læse e-bogen Our Choice.

Men faktisk behøver du hverken at gå med 
undertøj lavet af menneskehår eller have in-
stalleret et muldtoilet i din 3. sals lejlighed på 
Nørrebro, for at nyde at læse den amerikan-
ske vicepræsident og nobelpristager Al Gore’s 
e-bog.

E-bogen Our Choice er intet mindre end 
en ny måde at udforske tekst, billeder, video, 
audio og interaktive illustrationer på. I øvrigt 
bør app’en også betegnes som en milepæl, 
hvad angår kombinationen af touchscreen- 
og e-bogsteknologien. 

Her er det værd at nævne den måde, 
hvorpå det er muligt at folde billeder og gra-
fik ud med fingrene. Det lyder måske ikke af 
så meget, men når man prøver det, føles det 
som om, billederne rent fysisk folder sig ud. 
Udover at give teksten plads, gør folde-ud-
teknologien dels bogen lettere at læse, dels 
det rige billedmateriale mere overskueligt. 
App’en bliver dermed den ideelle interaktive 
legeplads, der gør de utallige informationer 

og den til tider ret tunge viden mere levende 
og nærværende.

App’en indeholder bl.a. 270 højkvalitets 
billeder, 35 videoer og 15 interaktive illustra-
tioner, fordelt på i alt 18 kapitler. Bogen er su-
per let at navigere i, ikke mindst takket være 
et billedbånd med samtlige kapitler, som du 
kan bladre i. App’en gør det desuden nem-
mere at holde sig geografisk orienteret. Vil 
man f.eks. vide, hvor et billede blev taget, kan 
man folde illustrationen ud og derefter klikke 
på et globus-ikon. Her åbner et Google Earth 
verdenskort sig, som straks fører dig til det 
ønskede sted på vores planet, lige fra Thule i 
nord til Ushuaia i syd.

Skønt Our Choice skal betragtes som en 
saglig funderet e-bog, så er det også muligt at 
lege med app’en – vil du have dine venner op 
af stolen, kan du f.eks. åbne en interaktiv illu-
stration, hvor en vindmølle kommer til live, 
hver gang du puster på din iPad. App’en er 
desuden meget venligt bygget, så man nemt 
lærer nye teknologier at kende ved hjælp af 
intelligente animationer. Man kan f.eks. blive 
klogere på, hvordan en solcelle og en atomre-
aktor fungerer, eller hvordan man udvinder 
bioetanol af sukkerroer.

Af Elsa Brander
App-anmelder og projektudvikler

Al Gore – Our Choice

Pris: 30 kr.

Platform: iOS

Info: pushpoppress.com

Sjov og kreativt udfordrende app, der kom-
binerer fysiske Legoklodser med iPhone.

Life of George er Legos bud på at kombinere 
de kendte fysiske klodser med en app. App’en 
er gratis at downloade, men for at kunne 
spille, skal du tilkøbe det fysiske spil Life of 
George. Spillet koster ca. 250 kr og består af 
en lille spilleplade og en god portion klodser i 
forskellige farver og længder.

App’en fortæller dig hvilke motiver, du 
skal bygge i Lego, så det er bare at kaste sig 
over de rigtige klodser. Det gælder om at være 
hurtig for at opnå flest point, så imens du 
bygger tæller uret ned. Når du har bygget din 
model, skal den placeres på spillepladen, så 
du kan tage et billede af den med din iPhone. 
App’en giver dig point afhængig af, hvor 
hurtigt du har bygget figuren, og hvor præcis 
du har været med valget af klodser.

Historien i spillet er enkel. Du følger  
George’s liv på f.eks. hans ferie på Hawaii. 
De ting, han oplever, skal du bygge i Lego, og 
når du tager billeder af din figur udfylder du 
automatisk hans fotoalbum.

Der er også en multiplayer-del af spillet, 
hvor du kan spille mod en ven. I skiftes til at 

bygge et motiv, og den der har flest point efter 
fem runder vinder.

Er du kreativ, kan du også selv bygge dine 
egne modeller og scanne dem ind i app’en. Så 
bliver de en del af de motiver, der kan dukke 
op i spillet.

Life of George er et godt lille spil. Tidsfak-
toren i spillet er et rigtig sjovt element. Det får 
mig som spiller til at blive stresset og panikke, 
når jeg ikke kan finde den klods, jeg mangler 
i bunken. Det giver nogle sjove frustrerede 
armbevægelser og kommentarer, så der er 
god underholdning og grin i vente, hvis du 
hiver spillet frem, når I er flere sammen.

Figurene i spillet skal bygges i flad 2D. Det 
har designerne udnyttet og lavet en lækker 
grafik i bedste pixel kunst. 

Jeg lander på fem stjerner. Jeg ville gerne 
have givet den seks, men desværre er der 
nogle ting, der trækker ned. Det er ikke altid 
app’en genkender billedet helt korrekt, der er 
ikke forfærdeligt mange figurer i multiplayer 
delen af spillet og endelig er Lego normalt 
ikke en 2-dimensionel konstruktion. Det 
kunne være spændende at arbejde med 3D 
bygning i kommende versoner.

Af Signe Nørly
App-anmelder og Information 

Architect hos Designit A/S

Lego – Life of George

Pris: Gratis

Platform: iOS

Info: george.lego.com
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Hvad hedder den hund, 
der leger på kontoret hos 

Toca Boca i Stockholm? 

a) Miki 
b) Muki 
c) Maki 

Hvornår lancerede 
Toca Boca deres 

første app? 

a) April 2010
b) Marts 2011
c) Januar 2012

I hvilken koncern er  
Toca Boca et 

datterselskab? 

a) Aller
b) Bonnier

c) Berlingske Media

Vind børne-T-shirts, promotion-koder til apps og klistermærker fra Toca Boca. Skriv svarene 
til kam@berlingske.dk – skriv quiz i emnefeltet – og om du ønsker en T-shirt i størrelse 3-4 
år eller 5-6 år, hvis du bliver trukket som vinder. Vinderne får direkte besked på mail, men 
skriv også din adresse, så vi kan sende præmien til dig. Send dit svar senest 30. maj 2012.

1 2 3

Et klassisk vendespil med den skønne de-
talje, at man kan tilføje egne billeder og lyd.

FotoHuskespillet er det nyeste skud på stam-
men fra danske Fusentasterne. App’en virker 
ved første øjekast som endnu et vendespil til 
samlingen. Dem rummer App Store mange af 
– rigtig mange rigtig gode. Så et nyt vendespil 
skal kunne noget særligt, i hvert fald hvis det 
skal fange min og pigernes interesse. 

Det første, man møder i FotoHuskespil-
let er de dejlige tegninger, som efterhånden 
er kendetegnet for Fusentasterne. Lydsiden 
er også genbrug fra tidligere apps, men det er 
kun positivt. Det er genkendeligt for barnet, 
og så er den lille pige så sød at lytte til.

FotoHuskespillet er en redigeret udgave af 
Huskespillet fra Fusentasterne. Som navnet 
siger, kan man nu anvende billeder. Man kan 
personliggøre app’en, ved at lave egne kort 
ved hjælp af enhedens kamera eller fotoal-
bum. Har du en iPad uden kamera, kan man 
overføre billeder fra computeren, så alle kan 
være med. Derefter kan man indtale lyd til 
billederne.

Man kan altså lave sin egen kortsamling 
med ting som barnet kender – eller som man 

gerne vil have at barnet skal kende. Familiens 
medlemmer, frugt og grønt, med bogstaver, 
med legetøj ... der er uanede muligheder. Hver 
kortsamling kan have op til 12 billeder, og der 
er ikke nogen begrænsninger på, hvor mange 
kortsamlinger man kan lave.

FotoHuskespillet fungerer helt perfekt. 
Der er til mange timers sjov. Det bedste er, at 
hukommelsen trænes samtidig med, at bar-
net lærer nye ord. Mine børn er vilde med 
app’en. Jeg lagde den på min iPad og lavede et 
sæt kort til dem. De spottede straks ikonet, og 
gik i gang af sig selv. Det var ret sjovt at se de-
res ansigter, da de pludselig selv var med. De 
synes, det er rigtig sjovt at lege med egne bil-
leder og indtale lyd. At lave egne kort er ikke 
helt let, så det kræver lidt voksenhjælp de før-
ste par gange.

Der er tale om en udvidelse af det oprin-
delige huskespil, og egentlig kunne denne 
udvidelse være lavet som en opdatering til 
Huskespillet. Havde det ikke være en dansk-
udviklet app, ville det nok være min konklu-
sion. 

Men vi skal støtte de danske apps, og der-
for synes jeg, at FotoHuskespillet er fin som 
selvstændig app.

Af Rikke Pal
App-anmelder og lærer

FotoHuskespillet

Pris: 12 kr.

Platform: iOS

Info: fusentasterne.dk

Næste nummer af App Magasinet udkommer 13. november 2012
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