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Överingress:

Varför finns det folk runt om i världen som omvandlar sina PC- och MAC-

datorer till en dator som jämförelsevis är försvinnande svag gällande minne 

och hastighet? Hur påverkades de som på amatörbasis var aktiva på den 

datorn på 80-talet? Vem är han som ägnar en halvtidstjänst i tid åt samlande 

och andra aktiviteter för att hålla intresset för datorn levande? Vad är det med 

den där Commodore 64:an egentligen?
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Faktaartikel:

Med Commodore 64 i bagaget
Under första halvan av 1980-talet växte sig den så kallade ”scenen” på 

hemdatorn Commodore 64 (C64) sig stor. Det var en scen i form av ett enormt 

världsomspännande kontaktnät av ideellt aktiva entusiaster. Via disketter som 

skickades per post och via tidiga databaser spreds knäckta spel och 

egenhändigt gjorda program, så kallade ”demos”. På TV-skärmar och på 

datamöten visade de involverade upp sig och sina färdigheter för varandra. De 

tävlade, gav och fick respons. De aktiva kunde räknas i tiotusental.

C64:an var världens första storsäljande hemdator och sålde i uppåt 20 miljoner 

exemplar, varav 200.000 bara i Sverige. Många unga, framförallt killar, ägnade 

ändlösa timmar åt att lära sig programmering, inte sällan utmanade av att kunna 

”knäcka” de kommersiella programmens kopieringsskydd. Knäckaren (eng. Cracker) 

började lägga in sin pseudonym på en introskärm framför spelen. Med kopiering och 

spridning i flera led kunde ett program komma att ses av tusentals människor runt 

om i världen. Knäckarens pseudonym i introskärmen kan jämföras med graffitins 

”tags”. Den användes för att tala om för publiken vem som varit där, vem som 

lyckats knäcka spelets skydd.

Från illegal till legal och social scen

Introskärmarna blev med tiden alltmer avancerade, rent tekniskt, och efter ett tag 

började en del programmerare att utveckla fristående program med sina 

pseudonymer, så kallade ”demos”. Här fick de spelrum att utveckla sig kreativt och 

konstnärligt samt en möjlighet att visa upp sina kunskaper för andra. Löst 

sammansatta grupper bildades med medlemmar som hade en eller flera olika 

uppgifter. Vissa specialiserade sig på det visuella och blev grafiker, några var 

programmerare, andra producerade musik och ytterligare andra hittade sin roll i att 

hålla stora kontaktnät för spridning och kopiering, så kallade ”swappers”. Med 

spridningen av demos lämnades ofta kontaktuppgifter ut för att ytterligare utöka 

kontaktnätet. Över hela världen skickades miljontals disketter årligen och människor 

med samma intresse fick kontakt med varandra. På datormöten, så kallade copy-

parties, träffades de för att umgås, kopiera och tävla i demoprogrammering. C64-
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scenen blev på många sätt viktig för de inblandade, så väl socialt som att lägga grund 

för yrkesvalet längre fram i livet.

Personliga kontakter

För att få reda på vad scenen betytt för de som var med på den lade jag under 

december månad 2005 ut en enkät på C64-sajten www.C64hq.com. Enkäten följde 

jag upp med intervjuer via mejl.  Det bästa med scenen visade sig ha varit en 

kombination av copy-parties, demos, kontakterna och möjligheten att få visa sina 

kunskaper för andra och på så sätt få respons på det man åstadkommit. Viktigast var 

alltså en helhet av den ideella, lagliga delen av scenen. Tillgången till gratis, 

piratkopierade, knäckta spel var bara vald i en tredjedel av svaren. Den sociala biten 

var stark och så gott som alla har än idag kontakt med människor som de lärde känna 

genom scenen under sent 80- och tidigt 90-tal. 

Andreas Schneider från Tyskland, alias Yup, har inte kontakt med själva scenen 

längre men har fortfarande vänner som han lärde känna under sin aktiva tid, 1988-

92. Han skriver i ett mejl att många kanske tror att datanördarna alltid sitter 

ensamma hemma och inte har några vänner förutom sin kära maskin. Men att, i alla 

fall när det gällde C64-scenen, det var helt fel. Det speciella med scenen, tycker 

Andreas, var att den var så internationell. Han hittade vänner över hela världen och 

fick se andra saker än bara de som pågick i grannskapet. Andreas var en frekvent 

besökare av copy-parties så väl i Tyskland som i kringliggande länder, men säger sig 

aldrig ha hittat tid till att kopiera något. Det viktiga var möjligheten att få träffa de 

killar man bara skrivit brev till, eller pratat i telefon med. Scenen visade honom också 

vägen till det han arbetar med idag, som programmerare.

…och professionell vägvisare

Andreas är inget undantag. Så gott som alla av de svarande på enkäten har idag 

gått vidare till datarelaterade jobb och över hälften av dem anser att deras tid på C64-

scenen har varit ”absolut avgörande faktor” för deras yrkesval och resten att den 

varit ”viktig” eller ”ganska viktig”. Inom en så pass aktiv scen som C64-scenen var, 

lärde sig de aktiva att se datorn som ett självklart arbetsredskap och ett naturligt 

kommunikationsredskap. Scenen gav en grund och en datorvana till den 

generationen som blev vuxna när Internet låg för dörren och datoriseringen tog fart 
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på allvar. Idag återfinns de inom webbyråer, mobilspelstillverkning och som 

programmerare bland annat.

Daniel Stenberg, alias Bagder och medlem av den svenska gruppen Horizon, 

arbetar idag som konsult inom databranschen.

I en kommunikation med mig via mejl säger han att scenen byggde det 

fundament som hela hans professionella liv är baserat på. Detta gäller också flera av 

de andra som var med i samma grupp. Han tycker inte att scenen i sig var ”så 

speciell” på det sättet att den var unik men att det var en hängiven samling som 

gillade datorn, C64:an, och de andra människorna på scenen. Han är säker på att det 

finns andra liknande grupper inom andra områden om man tar en närmare titt. Vad 

som var unikt var pionjärandan, och att han lärde sig nya saker varje dag samt att 

kontakterna gav vänner över hela världen som delade samma intresse. Ett intresse 

han säger att han lätt kunde ägna tjugofyra timmar om dygnet åt. 

Spridning utanför maskinen

Ljudchipet, SID chipet, MOS6501, är den del i C64:an som idag märks mest 

utanför själva datorn. Runt musiken som gjordes under C64-scenens glansdagar på 

sent 80- och tidigt 90-tal har det växt fram en remix-scen med hundratals aktiva. De 

tolkar musiken som gjordes till spel och demos som släpptes för tio till tjugo år 

sedan. Några Internetradiokanaler, som till exempel svenska SLAY radio, sänder 

C64-relaterad musik dygnet runt, veckans alla dagar. Kenneth Mutka, som driver 

SLAY radio, säjer att det nog finns uppåt 500 runt om i världen som aktivt ägnar sig 

åt att ge nytt liv åt gammal C64-musik.

Förutom remix-scenen finns även en livescen. Det anordnas konserter där de 

gamla låtarna uppförs av regelrätta band på mer konventionella instrument. 

 C64-remix-konserten, The Retro Concert 2005, i Köpenhamn sålde ut sina 300 

biljetter på kort tid och dubbelt så många sade sig, på arrangörernas hemsida, vara 

ledsna över att inte ha kommit över en biljett.

Daniel Hansson, en av många som utvecklade en egen musikrutin för att 

använda chipet, startade 1998 ett företag. Grundidén var att bygga en synt runt SID 

chipet. Idag har företaget utvecklat flera produkter och synten, SidStation, görs när 

det finns chip att komma över. Tillverkningen av själva chipet har upphört för länge 

sedan. 
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- Vilket annat chip har dissekerats, utprovats och undersökts så som det, av 

tusentals personer under flera år… och som gjorde gratis, av intresse och entusiasm, 

frågar Daniel Hansson med en underton av att svaret är givet.

Ljuden är unika och Daniel, som brukar kunna skilja ut ljuden från en SidStation, 

har hört den användas bland andra av gruppen New Order och i produktioner från 

svenska Cherion-studion.

Fortfarande aktiv

C64-scenen, som hade en glansperiod under nästan tio års tid, finns fortfarande 

kvar idag. En mindre del är fortfarande aktiva på själva datorn och på emulatorer 

som förvandlar hemdatorn till en C64. En dator med en kraft på 1 megahertz, runt 

en halv promille av vad en vanlig hemdator har idag. Men de största spåren som 

datorn och scenen har haft är en stor betydelse för många människor runt om i 

världen, socialt såväl som i val av profession. 
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Reportage:

Datorn som aldrig dog
Ett myller av sladdar i vardagsrummet i Sollentuna, luften är varm och 

aktiviteten frenetisk. Jag står i ett hörn och känner mig främmande. 

Bortkommen. Ett tiotal datorers skärmar är tända och aktiva. 

Under slutet på 80-talet och i början av 90-talet var jag aktiv på den gamla 

hemdatorn Commodore 64 (C64), som grafiker och programmerare under 

pseudonymen Redstar. 1994 stoppade jag undan datorn i tron att den hade gjort sitt. 

Nu, mer är tio år senare, upptäcker jag att jag hade fel.

Förutom jag är det tre killar i 30-årsåldern med pseudonymer; Morpheus, Ziphod 

och Slaygon. De river i sladdar, kopplar, kopplar om och springer fram och tillbaka. 

Travar av brännbara CD-skivor, datorattiraljer staplade också i sovrummet; och i 

garderoben som fungerar som server-rum. Dörren dit är öppen för fläktsystemet är 

inte inkopplat ännu. Fleming show, en liveshow på Internetradiokanalen SLAY radio 

är försenad. Kanalen sänder enbart musik med relation till den över 20 år gamla 

datorn, en dator med 16 färger, totalt 64 kilobyte minne. Det är ungefär så mycket 

minne som en (1!) normalstor bild av halvdan kvalité på vilken hemsida som helst 

tar. Det är en dator med en egen skara hängivna fans. En sorts subkultur som lever 

och frodas och hittar nya uttryck trots att kärnan i den, C64:an, står sig slätt 

prestationsmässigt i jämförelse med vilka andra datorer som helst idag. Det är inte ett 

datorintresse i allmänhet när det gäller C64:an. Det är något annat. 

En världsomspännande scen

Under 80-talets mitt växte den så kallade scenen fram runt C64:an. En något 

abstrakt scen, där händelserna spelades upp på de inblandades datorskärmar. Där 

visade de aktiva upp sina färdigheter för varandra. Tiotusentals unga pojkar, för det 

var en förkrossande andel pojkar, lärde sig programmera denna den första riktigt 

spridda hemdatorn. Försäljningen av C64:an nådde uppåt 20 miljoner exemplar. 

Miljontals kuvert med kopierade disketter skickades kors och tvärs över världen i ett 

gigantiskt kontaktnät som bildade stommen av scenen. Lösa grupperingar bildades

med namn som 1001 crew, Triad, Eagle soft och Bonzai av enskilda aktiva med 

pseudonymer så som TMC, Bagder och Just Ice. Aktiviteten var att ”knäcka” spel 
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eller visa sina kunskaper i programmering, grafik och musik i så kallade demos. 

Tusentals demos släpptes varje år och tävlingar hölls på frekvent anordnade möten 

som lockade hundratals, ibland tusentals deltagare. 

Scenen som växte fram runt C64:an var ett fenomen, en subkultur i den första 

generationen som hade möjlighet att använda en dator som ett vardagligt verktyg. 

Idag, trots att tjugo år har gått, lever den fortfarande vidare. Med samma begränsade 

C64 i centrum för uppmärksamheten. Nu använder de flesta sig av emulatorer, 

gjorda för att omvandla en PC eller en Mac till en fullt fungerande C64 med en halv 

promilles kapacitet jämfört med dagens vanligaste hemdatorer.

…som fortfarande är aktiv

Med Rotterdams ljus utanför fönstret sitter Johan van der Es, alias TCH, och 

säger att det är precis det han gillar, begränsningen. Han var med på scenen redan i 

slutet av 80-talet men hoppade av 1993. Han kände det som om scenen var på 

upphällningen. Tillverkaren Commodore hade lagt ner produktionen av datorn 

(Commodore gick sedan i konkurs 1994) och allt mindre producerades för C64:ans 

kommersiella marknad. Men nu är han tillbaka igen.

I augusti 2003 fick han ett brev från en privatdetektiv. Bästa vän från scenen förr, 

Rudie Jensen, hade letat efter honom en lång tid. De träffades en månad senare och 

Rudie visade Johan demos från 1993-2003. Han blev överväldigad över hur de hade 

utvecklats och intresset väcktes till liv igen.

Pawel Bol, alias Cactus och medlem av grupperna Oxyron och Padua, är 23 år 

gammal. I sitt ljust gult målade studentrum i Krakow i Polen sätter han ihop och ger 

ut diskettidningen ”Attitude”. Det är en av Europas mest spridda diskettidningar, 

gjord för och om C64-scenen, på C64:an. Pawel var ”knappt född” när scenen 

startade, och bara barnet när det hade sin glansperiod runt decennieskiftet 1980-90. 

Pawel skriver till mig i ett mejl att han tycker scenen idag inte alls är vad den var i 

början på 90-talet. Inte många kommer till, men att den har fortfarande hängivna 

fans. Han gick med scenen för tio år sedan, för spelen han kunde få gratis. Nu 

handlar scenen för honom istället om vänskap, nya demos och en bra gemenskap av 

människor. Han tycker att scenen av idag har en för stor tendens att titta bakåt, falla i 

nostalgi och vara bakbunden av traditioner från den gamla scenen. Men visst finns 

det nya intressanta kreationer som kommer. Pawel säger att länder som Tyskland och 

Holland har en stark scen, men att Sverige definitivt är störst. Svenska Booze Design 
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leder scenen idag, skriver han. Vilka de gamla hjältarna från förr är har han ingen 

aning om. Och bryr sig inte heller om.

Mindre, bredare, aktivare.

David Malmborg, alias HCL och medlem av Booze Design säjer att de aktiva nu 

är färre än under storhetstiden men att de som är kvar är mer intresserade och mer 

aktiva. Han ser hur scenen idag fortfarande utvecklas och hur diskussionerna på 

forumen runt om på C64-sajterna på Internet är breda och varierande.

Han tycker att tekniken fortfarande går framåt även på C64:an; 

komprimeringsprogrammen blir bättre, kvalitén på musik och grafik blir högre, och 

det kommer demoeffekter ibland som inte har setts tidigare.

Rivaliteten mellan grupperna som fanns förr har han också sett luckras upp. 

Kunskaper om hur datorn kan utnyttjas på bästa sätt delas och diskuteras istället för 

att försöka hållas hemlig, vilket var vanligare förr. Tävlingsmomentet idag är i och

för sig fortfarande viktigt, att visa vad man går för när det gäller programmering, 

musik och grafik, men inte med samma allvar som förr. Demotävlingar hålls oftast i 

samband med mer eller mindre regelbundet återkommande datormöten.

Linus Åkerlund, alias Puterman i den legendariska gruppen Fairlight med rötter 

långt bak i demoscenens historia, tycker inte att scenen är så aktiv idag. Han pekar på 

att den var mycket aktivare för bara fem år sedan då det släpptes fler demos. Att en 

del av pulsen försvunnit tror han beror på att den så kallade cracking-scenen dog när 

det slutade komma spel på C64:an. (Cracking: att ”knäcka” spel genom att ta bort 

kopieringsskydd och sedan sprida kopiorna. Oftast med ett intro inlagt före som 

visade vem som knäckt spelet, lite av en motsvarighet till graffitins ”tag”.) Det släpps 

visserligen fortfarande knäckta spel, men det kommer inga nya spel. Knäckandet idag 

går ut på att göra så kallade ”jewel”-versioner. Det är gamla spel som knäcks igen 

och där knäckaren går in och gör förbättringar så som att fixa fel som fanns i 

originalversionen.

Martin Evald, Radiantx/Panda design, i Katrineholm kom i kontakt med scenen 

för första gången på riktigt 2001 under datamötet LCP (Little Computer People) i 

Stockholm. Innan dess, från runt 1990, hade han indirekt sett delar av scenen genom 

inlagda intro-skärmar framför knäckta, kopierade spel. Idag handlar scenen för 

honom om skapandet, att skapa för att underhålla åskådaren. Han tror att det är just 
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det, skapandet, som är viktigt för de flesta. Och det sociala såklart – att hålla kontakt 

med människor från hela världen som delar ett och samma intresse.

Scenen, och barnet

Att C64-scenen är mindre i jämförelse med dess glansdagar är det ingen tvekan 

om. Aktiviteten med nya utkommande demos har krympt till en rännil av vad det en 

gång varit. Men C64-scenen har fått ett barn. Ett barn som vuxit sig stort och som 

fötts i och med C64:ans unika ljudchip, SID chip. Utanför den musik som görs på 

den aktiva scenen så har nostalgikerna skapat en remix- och en livescen utanför 

själva datorn. Musiken som gjordes under glansdagarna har klivit ur själva skärmen. 

På sidan om, med tolkningar av C64-musik, finns en rad band med traditionella 

instrument som framför C64-låtar live. SID80´s, Press play on tape, Goto80, The 

C64 mafia och a-kapellagruppen Visa Röster är några av namnen. 300 biljetter till 

C64-remixkonserten The Retro Concert 2005 i Köpenhamn sålde slut på nolltid. På 

deras hemsida beklagade sig dubbelt så många över att de inte fått tag i en biljett. 

En annan, nära liggande men inte så mycket bestående av samma människor, är 

remix-scenen.

Kenneth Mutka, alias Slaygon, driver SLAY radio. Här blandas originallåtar, så 

som de gjordes på sidchipet, på C64:an, med remixade versioner. Sju dagar i veckan, 

24 timmar om dygnet.

- Jag tyckte det var jobbigt att kopiera min samling av remixar då jag bytte 

datorer så jag började sända, ”streama”, ut dem på nätet från en spelare hemma. 

Istället så jag själv kunde koppla upp mig och lyssna var jag än var. 

Geggin i gruppen Censor Design, den kompis till Kenneth som först hade visat 

honom C64-remixar som fanns att ladda ner på nätet fick höra om det, och så var de 

två lyssnare. 

- Idag har SLAY radio ungefär 30.000 unika besökare per månad, säjer Kenneth 

där vi sitter på ett fik i den ekande, slamrande entréhallen på Stockholm central.

- 450-500 personer, i runda slängar, är det nog som sitter runt om och gör 

remixar på gamla C64-låtar.

SID chipet i utveckling

- Vilket annat chip har dissekerats, utprovats och undersökts så som det, av 

tusentals personer under flera år… och som gjorts gratis, av intresse och entusiasm? 
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Frågorna, med underton av att svaret är givet, är Daniel Hanssons. Efter en kort 

karriär som spelprogrammerare för spelkonsoler, som följd av sin tid på scenen, 

startade han företag 1998. Grundidén var att bygga en synt runt just C64:ans 

ljudchip. 1.800 ljudchip hittades i ett lager och köptes in. Utvecklingen av 

programvara och tillverkningen satte igång. Eftersom tillverkningen av chipet är 

nerlagd sedan länge finns inte möjligheterna att göra mer än ett begränsat antal. De 

1.800 är slut sedan länge.

Bland flyttkartonger, i en nyinflyttad villa i Staffanstorp, lutar sig Peter Sandén, 

alias Yodelking, tillbaka i hörnsoffan. En och en halv timmes tid rinner snabbt iväg. 

Mitt i samtalet kommer hans fru hem, ler och undrar om han är glad nu när han får 

prata C64. Jodå, Peter är nöjd och pratar SID chip.

- Musiker, som inte var med under C64:ans glansdagar, dyker det ju upp en del 

på scenen. De upptäcker att de kan få roliga ljud ur en gammal dator, tycker det är 

häftigt, och så börjar de göra låtar. Det analoga ljudet som är på C64:an går inte att få 

fram, särskilt lätt, på en ny dator. Hade inte C64:an varit så stor så hade man inte 

kommit på så mycket med SID chipet. De låtarna som gjordes 1985-87 lät ju bra då 

men de som gjorts år 2000 är mycket mer avancerade.

Peter är aktiv i HVSC (High Voltage Sid Collection) och ger ut samlingar med 

just SID-musik, såväl gammalt som nytt. Version 44 lades ut på CSDb (The C64 

Scene Database), en samlingsplats för gamla och nya sceners med över 10.000 

stycken namnprofiler, så sent som julafton 2005. Han talar om just SID chipets 

utveckling och hur det genom manipulering med det tre ljudkanaler som fanns 

ursprungligen, skapats en fjärde och hur trixandet med hur SID chipet anropas gör 

att musiken och ljudbilden fortfarande utvecklas. Det här gör just ljudbiten av scenen 

till den mest levande idag, även på själva datorn och inte bara för att remix- och 

livescenen som kommit till.

- De jag träffar på datormöten idag, som gillar att pressa C64:an till dess gränser i 

musikväg, är nästan aldrig samma folk som är inom remix-scenen. Remix-scenen och 

den aktiva musikscenen på själva datorn är två olika scener med olika människor.

En helig klenod

Peter Sandén har inte själva C64:an uppkopplad utan sköter allt per emulator på 

sin PC, som så många andra, men den är på väg att få sin plats i det nya huset i alla 

fall. Som en prydnad på väggen, inramad men inte inkopplad.
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Daniel Hansson har tappat räkningen på antalet förfrågningar om de kan göra en 

SID-station av en C64-maskin som den hugade spekulanten har, att ta ur SID chipet, 

men svaret har alltid blivit nej:

- Inga levande C64:or har kommit till skada vid tillverkningen av en Sidstation, 

säjer Daniel Hansson.

Commodore 64 är en klenod, helig för många av dem som har en historia 

tillsammans med den.

Flemingshow rullar

I Sollentuna har Fleming show kommit igång. Förseningen bortförklaras med att 

showen sänds på gällande Isländsk tid. På den tillhörande chatten önskas låtar och 

kommentarer rinner in allteftersom showen går. Makke, en av de mest aktiva på 

remix-scenen och som bland annat har producerat och släppt CD-skivor , är ständigt 

återkommande. Han spelas också ett par gånger under showens gång. Två 

webbkameror, som verkar ha en egen vilja när det gäller att fungera, är uppkopplade 

till sidan. Den tillkomna pseudonymen Bob poserar glatt och mycket. Eftersom det 

råkar vara luciadagen sjunger vi närvarande ”Last christmas”, så gott det går, in i 

mikrofonerna. Ackompanjerade av en SID-version såklart.



14

Personporträtt:

Barnsligt förtjust, på ett vuxet 
sätt

Under sändningen av Fleming show ställer sig Andreas Wallström upp, 

böjer överkroppen, drar upp tröjan och visar magen för en av de två 

webbkameror som finns inkopplade i rummet.

The Fleming Show är Andreas (alias Morpheus) show och sänds live på SLAY 

radio, en Internetradiokanal som sänder enbart musik med relation till 80-talsdatorn 

Commodore 64 (C64). Det är originalmusik, gjord på datorns ljudchip, och remixar 

av gamla låtar gjorda under sent 80- och tidigt 90-tal. Sju dagar i veckan, dygnet runt. 

Den här kvällen är Morpheus, Slaygon, Ziphod, Bob och Redstar med. Fem män 

runt 30-årsåldern med pseudonymer.

Andreas Wallström är barnsligt förtjust i C64:an. Med en vuxens seriositet ägnar 

han sig åt att bevara, tillgängliggöra och sprida ordet för att hålla intresset levande för 

C64:an och för den scen som utgjordes, och fortfarande utgörs, av tusentals aktiva 

fans runt om i världen. På dagarna går han till jobbet som grafisk formgivare, som en 

vanlig man. Sen byter han om, lite grand i alla fall, och ägnar sig åt den över 20 år 

gamla datorn.

Garderoben full av hobby

”Tja. Jag vill träffas så fort som det går. Jag måste bara ta en dusch.” får jag som 

SMS på min mobildisplay en eftermiddag i december. ”Jepp. Duscha nu så du luktar 

gott när vi ses” skickar jag till svar. Med en yvig gest sätter han den fuktiga luften i 

rotation när jag lite senare kommer in genom ytterdörren. Så att jag ska känna 

fräschören. 

I den trerummare där Andreas bor med sin fru, precis under taket på 

Fleminggatan i Stockholm, är det minsta rummet vigt åt datorer och instrument. I en 

två meter djup garderob står C64:or, tusentals originalspel och andra tillbehör 

prydligt uppradade och staplade på hyllor från golv till tak. Andreas drar ut två 

flyttkartonger fyllda med disketter, så att det blir möjligt att gå in. De är från den 

legendariska svenska gruppen Triad och disketterna väntar på att bli genomgångna 

för publicering på hemsidan C64HQ.com. Det är en Internetsida där demos, spel 

och intervjuer, bland mycket annat som gäller C64-scenen, lagras och publiceras.
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- Tankarna på en egen sida med C64-grejor kom ganska tidigt, runt 1998, då jag 

inte tyckte det fanns någon sida som var sådan som jag ville ha den.

Då får man göra det själv

Det dröjde till 2002 innan den första versionen av Internetsidan kom, efter fyra 

månader av 12-15-timmarspass av planering, design och programmering. Med 

skärmdumpar ska sidan presentera ett demo eller ett spel så pass komplett att den 

som tittar inte ska känna det nödvändigt att ladda ner filen för att få sig en 

helhetsbild. Det innebär att när ett spel ska läggas in på sidan måste Andreas (och de 

andra som också håller på med den, för han är inte helt ensam) spela igenom hela 

spelet, från början till slut. 746 spel och 1665 demos har lagts upp än så länge.

- Det finns så enormt mycket material kvar att lägga ut, det finns så mycket att 

bevara. Nu, förra veckan uppdaterade vi demoavdelningen. Vår PHP-programmerare 

är lite sådär halvsugen på att göra uppdateringar. Han har ju också ett jobb att sköta. 

Men nu är den jättebra. Så som den skulle varit från början.

Ett demo kan jämföras med en demoinspelning från en musikgrupp. En 

uppvisning i vad grupper och personer kan åstadkomma gällande programmering, 

grafik och musik på C64:an. I uppdateringen ingår också att besökaren kan välja att 

läsa all text som finns skrivet i demot, alla hälsningar och allt annat, strunt eller inte.

Att hitta skatter

- Jag vill bevara så mycket som möjligt. Det är precis som vilken annan subkultur 

som helst. Det har hänt så mycket kreativa saker, folk har lagt ner så mycket tid. Jag 

menar, det var en scen runt världens mest sålda dator. Sen är det ju bara så jävla 

roligt att kolla på sakerna, så spännande att få tillgång till andras disketter. När man 

för in dem i PC:n kan man hitta ej släppta demodelar, programmeringskod, grafik 

och sånt. Jag kom till exempel i kontakt med grafikern i The Mean Team och…, 

pratar Andreas på och orden strömmar ur honom; gruppnamn och förkortningar, 

namn, personer, detaljer och sidospår. Den tidiga skymningen har sänkt sig över 

Stockholm och vi har flyttat oss till ett belamrat fik i närheten. Händerna berättar 

med samtidigt som han äter den kycklingsallad han just fått in. 
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Ut, och in igen

År 1987 blev Andreas aktiv på ”C64-scenen”, det offentliga utrymme där de 

aktiva visade upp sina skapelser för varandra, första gången. 1992 lade han ner 

verksamheten men kunde inte hålla sig borta utan återvände redan efter två år då han 

blivit, som han uttrycker det, ”grymt nostalgisk”.

- Det första jag kom i kontakt med, efter e-mejl, på Internet var C64-grejor. Jag 

sökte på ”C64” och en av de första sker jag kom över var Dos-versionen av en SID 

player, så jag kunde spela C64-låtar på PC:n.

Från det har det bara eskalerat, lagts till områden i engagemanget. Bandet, 

SID80´s (Läs: stuck in the eighties), startade han för ett par år sedan tillsammans 

med några engelska och holländska vänner. De har uppträtt live vid ett par tillfällen 

med tolkningar av C64-musik på mer traditionella instrument. Retrogruppen, The 

Increasing Popularity Crew, med ett par knäckta spel och ett par demos på sitt 

samvete, flimrar förbi i meningarna. Han snuddar vid tanken, eller önskan, att kunna 

öppna ett museum kring scenen, och datorn. Att ställa upp datorer, ge möjligheter att 

höra, läsa om och se vad som försiggick runt C64:an, på den kommersiella 

marknaden och den ideella demoscenen. Att kanske trä 5 1/4-tumsdisketter, fyllda 

med aktivitet som försiggått, på långa störar som löper längs taket. Så som det 

gjordes med runda knäckebrödskakor förr.

- Jag är nog lite som min pappa, något av en arbetsnarkoman.

Femton till tjugofem timmar i veckan lägger Andreas ner på sitt intresse, och 

visst finns det de runt omkring honom som tycker att det är alldeles för mycket. 

Frun, och några ex-flickvänner, tar han som exempel. 

Det gnager i hjärtat

- Jag gjorde, ofrivilligt, en jättemiss en gång. Jag ringde till MR Data, för jag visste 

att Commodores lager fanns kvar i Commodores gamla lokaler i Lunda 

industriområde, och hörde om de hade några grejor. De sa att det hade gått iväg en 

container dagen innan. Jag åkte dit och dök i en container som fanns kvar, men det 

stora lasset med det intressanta; C64:or, skärmar, diskettstationer och skrivare hade 

gått iväg. Jag kunde ha fyllt min lägenhet med grejor. Det här var 1996 eller -97. Det 

gör ont. Fortfarande, säger Andreas och ler. Ett lite plågat leende. 
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Arbetsrapport

Ämnesval:

Jag har valt att titta på amatörscenen runt 80-talsdatorn Commodore 64 (C64). 

Scenen var, och är, en plats för de aktiva att visa upp sig och sina kunskaper i 

programmering, grafik och musik i så kallade demos. Scenen formades under 

mitten på 80-talet, nådde sin glansperiod under slutet av 80-talet men pågår än 

idag.

Varför förvandlar någon sin PC eller MAC, med emulator, till en dator som har en 

halv promille av datorkraften jämförelsevis med de vanligaste hemdatorerna idag? 

Vad är det som är så lockande med just C64:an och de människor som är aktiva 

på den idag? Hur ser scenen ut idag och hur har den förändrats sen sin 

glansperiod? Dessa funderingar ligger till grund för reportaget.

Jag ville också titta på vad den betydde för dem som var aktiva på den under 

glansdagarna. De var pojkar då, men vuxna människor nu. Vad har de tagit med 

sig, de som var den första generationen att använda hemdatorn som ett dagligt 

verktyg och kommunikationsverktyg? Dessa frågor ligger till grund för 

faktaartikeln.

Andreas Wallström, som jag har gjort personporträtt på, har varit en del av båda 

scenerna, den gamla och den nya. Han har ett genuint intresse, en bred 

verksamhet och ett starkt engagemang för datorn och människorna verksamma på 

den, då som förr. Vad är det som driver honom, varför och på vilket sätt är han 

aktiv? Hur formar det hans liv i övrigt. Detta är det jag skulle vilja veta och 

presentera i texten om honom, han som är en del av den verksamhet jag försöker 

beskriva i de två andra artiklarna.

Uppgifter om tankar kring publicering:

Texterna är skrivna med tanke på en publik som inte nödvändigtvis kan något om, 

eller har varit del i scenen kring C64:an. En publik som kan läsa om det som ett 

fenomen, en subkultur. Plats för publicering skulle kunna vara en dagstidnings 

bilaga i vilken de publicerar reportageliknande artiklar. En tidning som ”Reset”, 
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en data- och tv-spelstidning lite mer inriktad på livsstilar än på själva det tekniska, 

skulle också kunna vara ett forum. 

Texterna är skrivna för att kunna stå var för sig, och inte som en serie artiklar.

Research:

Research har inhämtats från en enkätundersökning jag gjort på C64hq, vilket ger 

vinklingen på resultatet att de som svarar är intresserade av datorn… då sidan 

handlar om den och de verksamma. Utifrån enkäten har jag gjort intervjuer för att 

få kvalitativa svar till faktaartikeln. Dessa har fått likadana frågor så att svaren ska 

kunna jämföras med varandra vid behov. Till reportaget och personporträttet har 

jag helt enkelt gjort intervjuer, ”live” såväl som via telefon och via mejlkontakt. 

Jag har själv varit en del av scenen och litade till min erfarenhet i mina val av 

intervjupersoner. De jag intervjuat har sen gett mig tips om andra och jag har 

använt mig av dem i de fall jag känt att de skulle kunna fylla ett hål gällande 

fakta. Litteraturen jag funnit är för att kunna presentera en bakgrund om själva 

datorn och om scenen.

Etiska problem:

Inga etiska problem.

Citatkontroll:

Jag har hört av mig till samliga källor som citeras eller som på annat sätt 

förekommer i texten, och är namngivna där, med den bit av text där de är aktuella. 

Efter svar ifrån dem har jag, i den mån jag tyckt det vara relevant i löptext och 

utan knussel i direkta citat, redigerat om.
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Referenslista

Faktaartikeln:

Litteratur:
”On the edge – the spectacular rise and fall of Commodore” – Brian Bagnall, Variant Press (2005)
“Copyright finns inte” ( den text som finns utlagd på den svenska gruppen Triads hemsida 
http://www.df.lth.se/~triad/book/ (författaren har varit medlem av denna grupp. Förf anm.), som 
inte går att nå nu på grund av en brand i kårhuset vid Lunds Tekniska Högskola)

Gjorda intervjuer:
Enkätundersökningen (13 svar… vilka var väldigt enhetliga i sina val vilket, trots det låga antalet, 
gjorde att jag tyckte resultatet är relevant)

Daniel Hansson(via telefon December 2005)

Standardiserad intervju med:
Daniel Stenberg (via mejl November - December 2005)
Andreas Schneider (via mejl November - December 2005)
Stephan Schmid (via mejl November - December 2005)
Linus Nielsen Feltzing (via mejl November - December 2005)
Niels (vars efternamn jag inte brydde mig om att komplettera med då jag inte direkt använder mig 
av något han sa). (via mejl November - December 2005)

Relaterade hemsidor:
http://www.slayradio.org/home.php
http://www.pressplayontape.com/default.asp?pid=retroevent2005
http://www.sidstation.com/

Personporträttet:

Intervju med:
Andreas Wallström (via mejl och ”live” November - December 2005)
Kenneth Mutka(December 2005)

Medverkan vid The Fleming Show, 13/12-05

Relaterade hemsidor:
www.c64hq.com
http://www.slayradio.org/home.php

Reportaget:

Litteratur:
”On the edge – the spectacular rise and fall of Commodore” – Brian Bagnall, Variant Press (2005)

Gjorda intervjuer:
Kenneth Mutka (December 2005)
Daniel Hansson(via telefon December 2005)
Peter Sandén (December 2005)
Johan Van der Es (via mejl November - December 2005)
Pawel Bol(via mejl)
David Malmborg(via mejl November - December 2005)
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Linus Åkerlund(via mejl November - December 2005)
Martin Evald(via mejl November - December 2005)

Relaterade hemsidor:
http://www.slayradio.org/home.php
http://attitude.c64.org/
http://noname.c64.org/csdb/
http://www.fairlight.to/
http://www.lcp.c64.org/
http://www.pressplayontape.com/default.asp?pid=retroevent2005
http://www.livet.se/visa/index_sv.php
http://www.df.lth.se/~triad/book/  (går ej att nå pga brand. Se ovan, under litteratur för 
faktaartikeln.)
http://www.hvsc.c64.org/
http://makke.c64.org/

Bilagor: 
1. Formulärfrågorna för faktaartikeln
2. Standardintervjufrågorna för uppföljning och fördjupning av formuläret
3. Illustrerande skärmdumpar
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Welcome!

This is a inquiry on what the old C64 scene meant to people that where a part of it. 

Done by Simon Leijnse (Redstar of Logic) at Södertörns Högskola (www.sh.se/JMM), C-project at JMM (A 
Journalist- and Multimedia-education) November 2005.

Pick just one alternative (if not a note next to the question tells you different).

1. Sex:
Male Female

2. Did you take an active part of the C64 scene?
Yes No

2.1 If No: Did it affect you anyway? In what way? (then you do not 
have to fill in the rest of this formula. Thank you!)

3. Between what years where you active?
XXXX-XXXX

4. What kind of activity did you do in the scene? (more than one alternatives can be chosen)

Coordinator
Graphician
Musician
Cracker
Programmer
Swapper
Other... What?

5. Are your profession computer-related today?
Yes No

5.1 If Yes: How important do you think the C64 scene was for your choice of 
profession?
Not at all
Some importance, but just a little
Quite important

Important
An absolute determining factor

6. Do you still have your C64?
Yes No
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6.1 Do you still use it?
No, never
Once in a while
On regular basis

7. Do you have a C64-emulator on your computer today?
Yes No

7.1 If Yes: How often do you use it to look at old C64 stuff?
Never
1-2 times a year
Almost every month
Every week
Every day

8. Would you consider yourself active in looking up what is going on in the C64 scene today?
Yes No

8.1 If Yes: In what way do you get the main part of information?
I download magazines about the scene
I know people that are active
I regular look at the Internet-sites
In other ways... like:

9. Are you still in contact with people from the C64 scene?
Yes  No

9.1 If Yes: Do you regular talk about the C64 and ”the old days”?
No never
Sometimes
Most of the times
Always

10. Do you feel that the C64, as a computer, was special in some way?
Yes No

10.1 If  Yes: What was the best thing about the C64 as a machine?
The graphic
The sound
Its limitations
The high potential for the time being

11. What was the best thing about the scene? (more than one alternative can be chosen)
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The games that you could get for free
The parties
The demos
The people and the contacts
The copy-parties
The possibility to create something and get response from it

I will, from the answers of this inquiry, do some more detailed interviews later on. If it is 
ok for you to be contacted for that, please write your e-mail address here: 

Now, save this file and mail it to redstarlogic@hotmail.com and I will award you with a 
cartoon of mine that I hope you find entertaining. 

Thank you very much for your participation!

Greetings
/Simon ”Redstar of Logic” Leijnse
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Hello!

This is an interview-sheet created by Simon Leijnse (Redstar of Logic) for old C64-sceners to 
answer. What I want to find out is the relation old C64-sceners have to the scene, as it 
was then and to the scene as it is today. This investigation is done for a C-project at 
journalistschool at Södertörns Högskola (http://jmm.sh.se/) and will end up in a 
couple of articles. 

Please fill in the answers and then send the file to me at redstarlogic@hotmail.com and I´ll 
send you a cartoon in return (made by me) of the computerjunkie. Not much, but 
something... and quite nice if you ask me. 

Answer as short as possible without getting the feeling that you leave something important out.

Deadline for interview is 2005-12-20. Please send this to others that you know were in the 
C64-scene in the late 80:s and the early 90:s.

Thank you very much for YOUR participation in this investigation.
Greetings
/Simon “Redstar of Logic” Leijnse

1. What is your name, age and nationality?

2. What handle did you use on the C64-scene and what groups were you a member of?

3. Between what years were you active?

4. What was your role in the C64-scene? (Swapper, coder, coordinator etc.) 

5. For someone who has no idea, how would you describe what “the scene” of the C64 was?

6. What kind of profession do you have today?

7. In what way did your time in the C64-scene affect your choice of profession?

8. Did your time in the C64-scene affect you in some other way that you can see today? How?

9. How do you look back on the C64-scene during the late 80:s, early 90:s and what was so 
special about it?
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10. Describe your relations to the C64-scene today (retro-scene or ongoing C64-scene), what 
do you do to keep up?

11. In what way do you think the Internet is important for the ongoing interest of the C64-
scene?

12. In what way were the so called copy-parties important to the C64-scene?

13. What, do you think today, is the benefits that you got from the C64-scene and what did you 
learn from it?

14. Do you think that the C64, as a machine, were special in some way? Why/why not?

15. Have you ever regret all the time (and money) spent on the C64-scene?

16. Is there anything else you want to add?
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Bilaga 3

Illustrerande skärmdumpar:

C64:ans startskärm. Den mörkblå ytan var själva arbetsytan, 40 tecken bred och 25 rader hög. 
Den omkringliggande ljusblå ramen var egentligen just en ram och skulle inte kunna 
användas. En yta som programmerare snart lyckades lura datorn att öppna för 
användning i alla fall.

SPY vs SPY, knäckt av den kända gruppen Hotline. Intron som detta lades framför knäckta 
spel för att visa vem som hade gjort det.

  
Introskärmarna utvecklades till renodlade uppvisningar i grafik, ljud och avancerad 

programmering. Här en grafiskt baserad skärm från ”Balls´n´chains 1” av gruppen 
Logic t.v. Till höger, från samma demo, en miltiplex spritescroll i sidebordern med 
diverse effekter. En programmeringsbaserad del. Sidebordern var egentligen förbjudet 
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område och ”sprite:arna” begränsade till 8. Här är de 32 stycken. Demot gjordes och 
släpptes 1989.

Datorns färger var begränsade till 16 stycken. En rutin kallad ECI (Extended colour Interlace) 
gjorde det dock möjligt att använda hundratals. Ytterligare en rutin för att lura datorns 
grafiska begränsningar hette FLI och gjorde att fler färger än de egentligen tillåtna tre 
kunde samsas inom en yta av 8*8 pixlar. Här är en bild från finska Origos demo 
Eldorado, vinnare av demotävlingen på gruppen Horizons påskparty i Vårby 1990. 

Dagens demos är ofta mer av en berättelse än bara uppvisning i avancerad programmering 
(vilket ofta var fallet gällande demos under sent 80- och tidigt 90-tal). Bilderna är 
från svenska gruppen Booze Designs demo Tsunami som släpptes under våren 2005.

  
Till vänster: SidStation, en synt byggd i begränsad upplaga kring C64:ans ljudchip. Till höger 

ser vi Andreas Wallström intervjua Rob Hubbard, en musiker med superstjärnestatus 
på den gamla C64-scenen. Bilderna är hämtade från SidStations hemsida respektive 
C64hq.com´s bildgalleri. 


