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Bara tan ken pa att tillbringa en
somnlos pask med naringsintag
lika med noll i ett hav av datorer i
stallet for att fara over snovita
vidder pa skidor, verkar nog lite
val haftigt for de fiesta vanliga,
norska tjejer. I alia fall ar det nog
for att ge oss en adrenalinkick, ar
efter ar. Och denna pask kande vi
oss, for forsta gangen, inte som
fullstandigt ensamma tjejnordar.
I

AV KNA & ANIA

The Gathering 1997 hade namligen en markbar andel kvinnliga deltagare. Narmre 300, var
det visst. Det verkade ocksa
som om ett stort antal av oss
verkligen var dar pa eget initiativ och inte som sallskap till
karestan.

De fragar sig val vad i all
varlden vi gor pa ett datorparty, pojkar som ar gamla i garnet
och vana vid att The Gathering
och andra partys ar kemiskt
fria fran tjejbaciller och saknar att vara sig sjaJv. utan att
behtiva duscha och ha rena klader pa sig fOr tjejernas skull.
I stort sett ar det inte nagon
sttirre mystik runt tjejer pa TG
an det ar kring oss annars. Vi
gor samma som pojkarna alltid
har gjort. Sitter framftir skarmen. lever pa cola och ostbagar. och nasan i tangentbordet
nar vi blir alltftir trotta. Kanske
inte sa sarskilt feminint, men
det verkar liksom lite konstigt
att utan vidare invadera pojkarnas territorium med parfymlukt och papiljotter. Det
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galler att ga varsamt fram.
Maste vi absolut sminka oss.
smyger vi ut i en garderob och
maste vi borsta baret gor vi
det valdigt ftirsiktigt. Likval, om
trenden fortsatter som den har
gjort hittills, blir det nog efterhand ontidigt att ha med sig
bade Jappstift och rena trosor
pa The Gathering.
Det som drar till sig fler
tjejer ar nog mest det sociala.
Har har vi tillbringat ett belt
ar var och en pa sitt ball ute i
Iandet, framftir skarmen. och
sa traffas man pa ett riktigt
arrangemang fOr att «lara kanna varandra pa riktigt», fOr att
konkurrera och fOr att ha det
ofantligt trevligt. Det bela ar
ganska enkelt genialt, och det
ar ett mysterium att inte fler
tjejer upptackt det ftirran i ar.
Dessutom ar det detta att
vara en del av ett gemenskapen. Sjalvklart ar man en del
av det redan nar man sitter
bemma framftir PC:n och kodar
pa demon som snart maste
vara fardiga, eller svarar pa
det senaste e-mailet. Det ar
nagot belt annat att vara pa
plats i Vikingaskeppet under
pasken - och med egna ogon
se alia aktiviteterna och kanna
att man i varje fall inte ar ensam om att ha buvudet fullt av

data. Bokstavligt talat. Det ra
vackert nar ljusen slacks och
bela hallen lyses upp som en
stjarnbimmel med monitorer.
Nagon fragade oss om det
inte var trakigt att sitta framftir
maskinen nar man fOrst ar pa
en datatraff. Men det ar ju
genom maskinen vi bittar personerna vi viii traffa - folk vi
inte vet bur de ser ut. ber vi
dem sta upp pa en stol fOr att
vi ska kunna se var de sitter.
Utan maskinen skulle man nog
kant sig lite bortkommen pa
The Gathering, tjej eller inte.
Anda har man en liten ftirdel
nar man ar av det kvinnliga
konet. Ler man vackert mot en
av de tusen pojkarna ar det
inget sttirre problem att fa lana
en mas kin nagra minuter ...
Som tjej pa The Gathering
ar man fortfarande en del av
en minoritet. Kanske marker
vi inte detta fullt sa tydligt i ar
som tidigare ar, men det ar
fortfarande en del av partyt att
guida journalister runt hallen
och standigt mota nyfikna
pojkblickar som stumt fragar
«ar du den jag tror du ar?».
Man Jagger faktiskt marke till
ocb kommer ihag nagon battre
om denna nagon ar tjej. Fraga
bara dem som kommer ihag
att vi salde T-sbirts en kvall

pa Gathering 95.
Trots ett stort tjejantal pa
arets party, saknade vi sallskap
i tavlingarna. Sjalva deltog vi i
PC-demo-tavlingen. men i de
andra tavlingarna sag vi inte
en endaste kvinnlig deltagare.
Sa aven om de mest bardbarkade scenpojkarna for hem
fran TG97 med skackvisionen
om att tjejerna snart tar over
bela datormiljon. har de nog
annu sina demos och modulerna fOr sig sjalv. I varje fall for
en liten stund. For vern vet,
kanske var det flera tjejer som
blev inspirerade efter sitt ftirsta besok pa dataparty, och
nasta ar tar med sig sina egna
bidrag? Det var sa vi fick inspiration till var demo och aven
om den kanske inte var sa bra
kvalitetsmassigt, hoppas vi att
vi bar bidragit till att andra
tjejer att vaga stalla upp.
En sak ar i alia fall siiker:
Du hittar oss i Vikingaskeppet
nasta pask ocksa. Med eller
utan lappstift och papiljotter!
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i atta skrymsten och vrcir!
Tidigt en onsdag morgon sitter hundratals forvantansfulla paskturister i ett lass med datorutrustning, klara att inta Hamar och Vikingaskeppet. Andlosa rader med bord och kilometer
med kablar vantar over 3000 besokande som
har lam nat familj och fjall for att delta i Norges
ultimata nordsammankomst.
pa att fOrsaljning av sant har
en marknad pa the Gathering.

•

Det blir en marklig, slitsam och
fascinerande upplevelse.
Vandringen i hallen vacker
associationer till salu-marknader av hektiskt sydlandskt slag,
med koncentrerade hantverkare som helt gar in fOr arbetet.
Har kan man kopa CD:n fOr
bra och kanske prutbara priser. som innehaller de senaste
l atarna fran musiker som
Bjorn Fogelber g och Bjorn
Lynne, eller programsamlingar
fOr speciellt intresserade av
typen Programmers Heaven.
Det sistnamnda - tillverkat och
salt av den svenske ingenjorsstudenten Tore Nestenius
som i flera ar samlat programmeringsrelaterade artiklar.
Nestenius kan beratta att hela
75 demointresserade fOrsvann
med ett exemplar i famnen de
tva fOrsta dagarna. Ett bevis

IRC OCH QUAKE
For alia de som hade glatt sig
at att surfa pa Internet, blev
nog arets Gathering en stor
besvikelse. Dar alit gick pa rals
i fjol, maste vi nu vanta alldeles
fOr lange bara med nertagningen fran en annan plats i
hallen. Quake och IRC sag anda ut. efter uppslutningen att
doma, att fungera bra. Det blev
<<quakar•• i alia skrymslen och
vrar och all varldens smutsigaste strategier anvandes fOr
att fOrgora motstandarna.
Anvandandet av IRC
visar val ocksa lite av den typiske Internet-anvandarna. De
IRC :ar aret runt med ursakten
att det ar ett bra satt att traffa
manniskor pa. Nar sa likasinnade IRC:are mots pa en datortraff. sa sitter de och IRC:ar
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dar ocksa. Deltagandet pa tavlingarna var exceptionellt gott,
och mangden demos var i stil
med de gyllene glansdagarna.

NY SVENSK SUCCE
Forstaplatsen i Amiga-tavlingen, och kanske en av arets
basta demos stod The Black
Lotus fOr, i ar som i fjol.
Effekter IaL gapande askadare
fOija med pa en resa ner i vattnet, upp i rymden, och genom
psykedeliska tunnlar. Fargrikt
stralande och fiatt, och fullt
fOrtjant fOrsta plats. De vann
dessutom grafiktavlingen.
Den avgjort mest spannande tavlingen var den fortfaran-
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de mest populara Wild Compon. Har kan vern som heist
syssla med vad de viii. Alit fran
realtime-rutiner pa stora Silicon Graphics-maskincr, till live
scenshower ar tillatet och det
praglades tavlingen av- positivt sett. Arets genomgaende
tema var som vanligt, krig
mellan Amiga och PC. plus en
stor dos Microsoft-hets.
Segern bland de fyrtiotal
deltagarna, gick till svenske
Fredrik llolmqvist fran demogruppcn Dual Crew i samarbete med Limited Edition slog
konkurrenten med den PCfientliga demon <<Intel Outside
v.1.01.875.1RC2 Build 1351».

- Jag anvander inte PC.
bara Amiga, berattade han fOr
mig som fOrklaring till demons
namn. och det IOnade sig visst.
Holmqvist fick mer an dubbelt
sa manga roster som andrapristagaren <<The Wobblers>> ,
laget med de professionella
pojkarna i Digitech. Den norska duon hade med sig en hel
park av PC:n kopplade till en
TV-skarm som kontinuerligt visade prov pa vad de kunde gora. Introduktionssekvensen var
specieiiL imponerande - med
jordklvtet och en satellit svavande i typisk CNN-kvalitet. Bidraget handlade om en liten
landsby, dar vi blev presente-

rade fOr bagaren och grannkvarterets lille rackarunge som
snabbt far byns polismastare
efter sig. En kort. men bra
gjord sekvens.

LANGE LEVE GATHERING!
Samtliga av de erfarna tavlingsdeltagarna jag pratat med
under partyt, kunde inte fOrklara vad sporren i tavlingen
var. Detta gallde bade Digitech
duon. och Pelle Allard i Limited
Edition. Ett bevis pa att det
fortfarande inte ar pengarna
som sLyr utvecklingen. Det ar
namligen sallan antalet goda
bidrag okar med penningvinster. och det ar kanske detta

som mest av alit ger hopp om
att arrangemang som detta
kommer att leva kvar ocksa
langt in i framtiden. Entusiasterna ar fortfarande sjalva drivkraften. aven om Gathering har
ett lite stycke kvar tills det nar
upp till samma status som The
Party i Danmark. Arets arrangemang var i alit mycket
bra genomfOrt, aven med tanke
pa problemen med natverket
och den diffusa storskarmen.
Det ar dessutom fortfarande
plats till manga fler i hallen.
sa till nasta ar kan ocksa du
Iagga skidorna pa hyllan och
bli heltidsnord i fern hela
dagar. Vi.ses!

