
Endelig 
er den her! 

Hvorfor ble den forsinket? 
Klubben hadde en avtale med Jan Martinsen i Jama Data A/S, angående levering av 
Superbase Personal (norsk, svensk og dansk versjon) til en gunstig pris. Disse 
programmene og manualene ble bestilt like etter at vervekonkurransen var avsluttet. 
Leveringstiden skulle være fjorten (14) dager. Da fristen var utløpt begynte vi å etterlyse 
varene, og vi fikk nye tidsfrister og nye løfter angående leveransen. Men ingen ting 
skjedde, og da det hadde gått 3 måneder over tiden tok vi kontakt med Precision Software, 
som har utviklet Superbase Personal. De hadde ikke mottatt bestillingen! Samtidig begynte 
det å bli vanskelig å få tak i Jan Martinsen, men han lovet på nytt at h,an skulle ordne opp i 
sakene. Få dager senere stakk han av (l), og vi har til nå ikke klart å oppspore ham. 

Hvordan løste vi problemet? 
Vi fikk kjøpt programmene direkte fra Precision Software, selv om de ble dyrere enn 
beregnet. Men ett problem gjenstod: Manualene. Jan Martinsen hadde manualer som var 
"ferdigtrykte Il , men også dette viste seg å være en av hans mange løgner. Takket være Tom 
Jahr hos Commodore Computers i Oslo fikk vi kjØpt et restparti av de norske manualene. 
Dette var kanskje ikke en fullgod løsning, da et viste seg at manualene egentlig var beregnet 
til Atari ST (fysjom!). Men forskjellen er så liten at det ikke skulle være noe problem å leve 
med den. Vi har laget et ark som inneholder endringene. 

Så nå har du altså omsider fått din Superbase. Og vi har fått en lærepenge når det gjelder å 
inngå avtaler med tvilsomme firmaer. Selvfølgelig kunne vi ha anmeldt forholdet, men jeg 
var stygt redd for at anmeldelsen ville forsvinne i mengden, da jeg ikke tror at vårt tilfelle er 
unikt. Og så ville det tatt enda lengre tid! De andre vervepremiene vil bli sendt ut over 
nyttår. 

Men - jeg håper du er fornøyd, og ønsker deg velkommen i klubben! God jul! 
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