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Så er den der igen.  Reklamen i  avisen:  Køb en
MacBook pro til kun 7999,- Savle savle. Jeg prø-
ver at kigge væk ligesom min gamle hund gjorde,
når der var en godbid foran den, som den vidste
den ikke fik med det samme. Men hold kæft hvor
den er lækker og gennemdesignet.

Gudskelov er jeg 'frelst' Linux bruger. En kollega
brugte ligefrem navnet Osama (hentydning til en
kendt afdød fundamentalist) om mig, fordi han
var blevet lidt træt af mig efter mange S-togs-
ture med konstant-flydende Linux propaganda. 

For at glemme reklamen og 'fristelserne' skal jeg
minde  mig  selv  om  nogle  få  computer-funda-
mentalist regler 

• jeg  har  computere  nok  allerede  og  bør

klare mig med dem

• når jeg alligevel køber ind vil jeg ikke be-

tale for mere end tingene er værd

• jeg bestemmer selv over min computer –

ikke Apple, Google eller Microsoft 

• jeg skal ikke vendes til andet end Open-

Source  baserede  operativsystemer  og
programmer selvom første fix tit er gratis

• Ubuntu og andre Linux afarter har flere

lækre effekter end MS og Mac. Og så er
det  nemt  og  konservativt  og  giver  mig
det jeg skal bruge i hverdagen

Efter denne påmindelse er jeg god igen. Men det
ærgrer mig mange gerne betaler kassen for at
skifte den gamle Windows computer ud med en
lækker Mac.

Sagen er at Linux og specielt Ubuntu på 20'ende
år er ukendt for de fleste. Det er indelysende at
der  næsten  ingen  er,  der  markedsfører  dette.
For Linux, og næsten alle Linux-programmerne,
er gratis og man kan derfor kun med besvær tje-
ne penge på linuxsupport.

Jeg ser gerne dette for mig i butikkernes tilbuds-
blade:

Installer dette lækre skrivebord og masser af gra-
tis programmer for 0 kroner på din  gamle PC ved
siden af din gamle Windows og få den til at holde
3  år  mere  istedet  for  at  købe  en  ny  PC.  

Nej vel? Keep dreaming. Vores samfund fungerer
på overforbrug. Alle skal have en personlig iPAD,
Android,  Mac eller  Windows maskine og gerne
udskifte det så ofte som muligt. Og det at instal-
lere og administrere sin egen maskine er 'no go'.

“Det er der jo ingen der kan finde ud af mere”,
påstås der i forretningen. Men det er ikke rigtigt.
De fleste kan sagtens finde ud af at  installere
Ubuntu og hvis man ikke kan, er der UbuntuDan-
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mark.dk, der kan lære dig det.

Ubuntu har, udover en guldmine af gratis kvali-
tetsprogrammer, rigeligt med skrivebordsopsæt-
ning,'desktops',  og dermed et udseende til  en-
hvers smag. 

Der er de farfar-kompatible, konservative skrive-
borde Lubuntu-desktop, Mate- og Xubuntu-desk-
top, som ligner gammelkendte versioner af Win-
dows  og  som,  I  modsætning  til  Windows,  ikke
ændrer sig med tiden, I takt med at producenten
synes folk skal lære, og betale, for noget nyt. Og
disse virker typisk på alle 10 år gamle PC'er med
mere end 512MB ram. 

Der er de lækre hukommelses-krævende og pro-
cessor/grafikkort skriveborde som Ubuntu-desk-
top,  også  kaldt  Unity-desktop,  Ubuntu-gnome-
og  Kubuntu-desktop.Skriveborde  for  de  unge
der vil have grafiklir og wow-oplevelser. 

Og man kan installere alle skrivebordene på sam-
me maskine, hvis man synes man vil afveksle lidt
mellem rigtig effektivitet og wow-effekt. Alt un-
derstøttes selvfølgelig af gratis sikkerheds-opda-
teringer i mange år fremad.

Apropos  sikkerheden  i  Linux.  Den  er  jo  uover-
truffen, for der findes, i sammenligning med an-
dre  operativsystemer,  reelt  ingen  virusfare  og
standard opsætningen  i  Linux  er,   at  man  skal
indtaste password hver gang, man skal installere
nyt, så det er en del sværere for crackere at over-
tage computeren. Noget der er helt aktuelt for

tiden  med  de  såkaldte  ransomware  angreb  på
offentlige  og  private  institutioner.
Hvis alle folk bare vidste at de kunne undgå virus
med en Ubuntu PC, eller bare at starte Ubuntu
op i en VirtualBox inde i windows eller fra en Li-
veCD. 

Men hvor skulle de få det at vide fra? Det er der
ingen penge i at fortælle. Der er derimod penge i
at holde virus frygten ved lige og samtidig sælge
virus beskyttelses-programmer. 

En floskel  er at  man 'jo vil  købe det bedste til
sine børn', underforstået det dyreste, lækre hyl-
devare.  
Mange  Ubuntu  brugere  er  overbevist  om,  det
bedste er at vise børnene, at man rent faktisk får
mest ud af det i tid og penge ved at vedligeholde
computeren med omtanke. Og det er selvfølge-
lig ved at bruge Ubuntu.

Links:

Gratis Ubuntu Support http://ubuntudanmark.dk
Hent Ubuntu iso på http://ubuntu.com 

eller køb 
Ubuntu DVD på http://www.linuxpusher.com/da
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