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Annons för "SUPERBASIC" från Nyfors Data 
ABC-bladet nr. 2, 1982, sid 29 

(på sid 28 finns en användarrapport för Superbasic) 
 

 
 

 
Från Facebook-gruppen "ABC 80 by Luxor": 
Anders Sandahl skrev 2021-07-29 följande: 

 
Jag fick ett mail om superbasic av Magnus Jacobsson som utvecklade det, fick lov att återpublicera 
det här:  

"Hej, här kommer en anekdot: 

Jag hade en ABC80 från ca 1979 och några år framåt medan jag gick i gymnasiet. Under den 
perioden utvecklade jag "Superbasic" som i sin grund var ett plagiat av "Smartaid" som jag 
disassemblerat plus en massa coola tillägg. 

Tillsammans med Magnus Lundberg på Nyfors Data sålde vi faktiskt en hel del. Jag vet att när jag 
tog studenten 1982 fick jag en bankbok med 15.000 kr på som var min del av vinsten. Det var 
mycket pengar för mig då. 

Tack vare detta fick jag jobb som programmerare på DIAB Dataindstrier AB direkt efter gymnasiet 
och där jobbade Henrik och Felix Burton som utvecklat Smartaid. Jag var rädd att de skulle skälla 
ut mig, men vi blev vänner och umgicks mycket privat. På DIAB gjorde jag bl.a. färggrafiken till 
ABC806. Vi ett tillfälle kom grundaren och ägaren Lasse Karlsson med en artikel från någon 
amerikansk datortidning som handlade om en smart paint-algoritm som han ville att jag skulle 
implementera. Jag satte igång, men det fattades en sida mitt i artikeln så det blev lite svårt och jag 
vågade inte säga något till Lasse, men fick till slut ihop det och den hamnade i basictolken i 
ABC806. 

Jag gjorde under gymnasietiden också några små utilities som jag sålde till ABC-klubben som 
distribuerade dem till alla medlemmar. Det är framför allt ett som jag kommer ihåg som man kunde 
rädda stora delar av en korrupt fil från ett kasettband med." 

 

www.facebook.com/groups/abc80/posts/4171981829536642/?comment_id=4172139189520906  


