
Sida 1

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk

Senior Detective Isobel Fride vägleder oss bland lik och 
tekniskbevis på CSIs simar.

Nummer 1  Årgång 2  2008

Malmö stads nuvarande informationskontor på Second Sweden blir snart hel sim

     läs mer på sidan 10

läs mer på sidan 4

Lyckad mördarjakt i SL

ILSKAN BÖRJAR LÄGGA SIG 
EFTER BANKFÖRBUDET

Malmö får 810 000 från EU för att 
etablera ”Malmo” i Second Life

En betaversion av “Home” har blivit försenad. Home som 
är den omtalade online-world som Sony har hållit på att 
utveckla och talades om att bli Second Life dödaren. 
Planerna var att den skulle ha släppts innan årets slut 
men som det ser ut nu blir först under våren 2008. 
Home ska enligt bedömare liknas vid Second Life men i 
stället för att vara knutet till PC och Mac är den framta-
gen till Sonys egna Playstation 3. Tanken är att spelare 
kan träffas och spela enklare minispel mot varandra i 
Home eller vara i varandras hem. Under presentationen 
förra våren berättade man att en av tankarna var ett så 
kallat troférum där spelaren kan ha utmärkelser som an-
vändaren fått i olika spel och tävlingar. 
         
       /Satorin Vacano

Home ytterligare försenad

Vi har just fått beviljat drygt 
800 000 kr för vår SL-satsning 
berättar Daniel Persson, poli-
tiskt sakkunnig och ordföran-
de i E-beredningen i kommun-
styrelsen till Slainthes reporter 
när han ringer upp. Malmö har 
sökt extra projektmedel från 
EU och Nutek för att utveckla 
sin frontdesk-service till med-
borgarna med hjälp av SL. 
Som jämförelse kan nämnas 
att uppbyggnaden av SIs am-
bassad kostade ca 400 000 kr 
som bekostats av skattebeta-
larna.

läs mer på sidan 5

Välbesökt vernissage 
med imponerande SL-bilder 

läs mer på sidan 5

PREMIÄR !
I detta numret utö-
kar vi bevakningen 
till ytterligare en vir-
tuell värd nämligen
World of Warcraft

Den totalt fria finansvärlden här har lett till att skumma 
banker gjort vidlyftiga och oetiska affärer så att kunder 
förlorat sina insatser.

Champagneflaskor och glas stod uppradade i långa rader 
när utställarna "The White Room" höll vernissage i Second 
Swedens konstgalleri.



Så blev jag då tillfrågat än en gång att skriva en ledare - jag 
tackar för förtroendet! - men vet du vad du gör Sat? - jag 
som rev om i Second Life så rejält bara för några veckor 
sedan.
Senare i år har vi Lucia igen.. om bara en så där 10 1/2 
månad... undrar vad det blir denna gång ... skall bli kul att 
se..  jag har redan tänkt på den så klart.

Lucia är viktigt för Sverige.. i alla fall för Svenska Folket i 
Second Life - det vet vi nu, vi som var med och gjorde det. 
Så låt mig föreslå en sak., låt Si hjälpa till denna gången 
och låna ut sina simmar 
till oss - Vi behöver ju fler 
- och evenemanget är 
okommersiellt.. Det görs 
av Svenska Folket i Se-
cond Life. Sen marknads-
för vi (Svenska Folket) det 
tillsamman med Si - som 
en bra sak i Second Life 
- och visar på att vi fortfa-
rande är aktiva - de med. 
Si visar upp “Sverige och 
unika Svenska Lucia i SL/
IRL - och vi har festen.

Svenska Folket - gör det 
precis som förra gången 
- Vi utför det hela - alla eventuella intäkter går så klart till 
välgörande verksamhet och eventuella kostnader står Si 
för.

Om nu inte detta går har jag ett alternativ på fler simmar. 
Redan sponsrat och klart - men jag  - just det jag - önskar 
att det är helsvenskt!

Men hallå - äh åter till ledaren....  jag tänkte på vikten av 
att göra en PROFILE och ha EN! Eller TVÅ?:-)). Två liv? Två 
Second Liv!
En som man kan vara stolt över en som stämmer med en 
själv så som man är... och en som man vill vara eller dröm-
mer om att vara - det är det som är en del av att ha sitt 
Second Life.. man måste inte vara så som IRL.
Våga vara något annat - ändra och prova - och prova något 
nytt igen! Låt vingarna lyfta! Ta modet till er! Tänk tanken 
att.. vara någon annan ett tag eller för alltid - lev ut ert inre 

liv. Er fantasi eller längtan! Var en furry var en fe eller en 
som lever ut sitt gor.. eller varför inte en präst eller gudinna 
med ett hov.. av män?:)

Våga. VÅGA!

Våga vara något ni inte kan IRL.. ta steget .. våga det är 
inte farligt... skapa en alt gör det... men tänk på hur ni 
själva IRL mår. Vad och hur det påverkar er.. IRL.. se upp .. 
att vara det man verkligen vill vara (kan) ta på IRL krafter 
jag vet efter att prövat själv efter att lyssnat på vänner som 

har flera alts.. att vara ärlig 
och inte skada att tänka 
efter .. var aktsamma  om 
ert IRL.. men ÄVEN våga 
VÅGA prova.. en liten ? ba-
lansgång som
kan göra så mycket!

Ni kan vara den ni vill - ni 
kan vara sub.. DOM... ni 
kan vara bonde eller ha 
affär - ni kan vara den där 
som har sexlekar som ni 
aldrig kan drömma om 
IRL, men igen tänk på 
ert eget IRL mentala till-
stånd... sköt om det.

Och inte minst se till att inte skadar andra. Etik o moral 
och känslor är viktiga saker så även i ert andra liv.. luras 
inte ok?.. är att bygga upp en alt att luras njaeee... inte 
- den är en del av er.. ert inre..

Svammel nej knappast jag har levt i SL så pass länge och 
har så pass många friends card och en del där bland alla 
friends card - det är samma person men två, tre namn - 
hederliga trevliga ömsinta personer bakom.. en har en typ 
tre fyra andra 13.. eller, 32 identiteter (hur klarar man det 
? jag vet inte).. de är alla lika trevliga och de lever upp...

Prova EN.. till att börja med.. gör det jag rekommenderar 
er som undrar. Gör det.. gör det.-. men se upp behåll er mo-
ral er etik er känsla och skada INTE andra eller er själva.

                                      /Tina - Om jag har en alt? - Oh ja!

Är en alt en bra alternativ lösning?
L
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Nytt utgivnings år och 
nya utmaningar!!!
Då går SL-tidningen in i en ny årgång och med det också 
nya utmaningar. Om man först skall sammanfatta år ett 
så kan se det som ett lärdomens år. Nytt program att lära 
sig och nya skribenter att skola in. En tidning som också 
har ökat i volym från 6 sidor i första numret till detta med 
hela 20 sidor. 
Hur ser då år två ut? Den som ändå det visste? Vi som 
arbetar med tidningen vill utveckla den ytterligare något. 
Från att ha varit en pdf-tidning med längre artiklar som 
kommer ut en gång i månaden planerar vi på att komplet-
tera den med en web-tidning med tätare uppdateringar 
men med kortare notiser. Vi håller även på att testa av och 
skola in några nya medarbetare som kommer att bidraga 
med sina intryck från våra virtuella världar. Ja jag säger 
"världar" för det är också ett nytt ben vi tänker stå på. 
Framtiden för Second Life och andra virtuella världar tror 
många ligger i samarbete, så därför vill vi utforska de nya 
som poppar upp men även de etablerade stora som i detta 
nummer - "World of Warcraft".

Place Art-
work Here

Hur gör man då en sådan här satsning? Kanske med en 
uppsträckning bland skribenterna eller kanske ett sam-
abete med någon utomstående. Vi kollar på flera möjlig-
heter och återkommer med mer information om detta.

Många ställer frågan varför vi inte breddar oss med att bli 
engelskspråkig för att nå ut till en större läsarkrets än bara 
oss svenskar. Ett enkelt svar är att jag - Satorin Vacano 
- är urdålig på att skriva engelska. Detta hade gjort att vi i 
dagsläget bara skulle få ut ett nummer per år. Vissa hade 
kanske uppskattat att så kanske var fallet.
Vi har nämnt lite om innehållet vilket i alla medier är svårt 
att sia om i förväg. Det man kan säga är att vi tänker fort-
sätta med de teman som vi har idag men hoppas även på 
er läsare att ni delar med er av era erfarenheter. I detta 
nummer har IronSide Carlberg skickat in en berättelse om 
hur dalahästen i Second Sweden kom till. Har du någon 
spännande story att skriva om och som du vill dela med 
dig av så hör av dig till oss. Tidningen gör vi inte för vår 
skull utan för er läsare. Med dessa orden och visionerna 
hoppas jag på ett ännu intressantare andra utgivningsår.

              /Redaktionen

En nystart på nya help island?

http://click.double.net/?1405;229;4366
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Malmö får 810 000 från EU för att 
etablera ”Malmo” i Second Life$$
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Vi har just fått beviljat drygt 800 000 kr för vår SL-satsning 
berättar Daniel Persson, politiskt sakkunnig och ordföran-
de i E-beredningen i kommunstyrelsen för Slainthes repor-
ter när han ringer upp. Malmö har sökt extra projektmedel 
från EU och Nutek för att utveckla sin frontdesk-service till 
medborgarna med hjälp av SL. Som jämförelse kan näm-
nas att uppbyggnaden av SIs 
ambassad kostade ca 400 
000 kr som bekostats av skat-
tebetalarna.
Sedan i maj 2007 har man 
haft en ny e-strategi i Malmö. 
Det innebär att man har en 
helhetssyn för sitt informa-
tionsstöd till medborgarna 
med ett medborgarcenter 
som har en bemannad front-
desk och förbättrad telefon-
service. Målet är att man skall 
få svar på sin fråga redan vid 
i sin första kontakt med kom-
munen och inte behöv skickas 
runt till flera befattningshavare. Tanken är att SL skall vara 
en del av frontdesken och där invånarna kan få sin service 
via webben. 
 Det är en utmaning att våga använda vad många anser 
vara en avantgardistisk teknik säger Daniel Persson. Man 
har inspirerats av Svenska Institutets (SI) satsning på en 
ambassad som gett mycket uppmärksamhet.
De 810 000 kr som man just fått beviljade från bland an-
nat EU ger starka möjligheter att prova 3-D-tekniken och 
de virtuella världarna som han anser kommer. Men Se-
cond Life är kanske inte den slutliga lösningen.
Hur löser ni bemanningen som ju är en av de största stöte-
stenarna för att få en servicefunktion att fungera i SL? 
Utan bemanning blir det snart tomma ”öar” i SL. Och så-
dana finns det ju redan gott om

Det löser man genom att samordna bemanningen vid det 
blivande servicecentret i Malmö och i SL på simen Malmo. 
Man kommer att ha en bemanning från kl. 9 till 21 alla 
dagar i veckan. 
Under hösten 2008 skall driften vara igång i SL.
Bidraget och samordningen med andra aktiviteter gör att 

satsningen inte kommer att kosta 
skattebetalarna i Malmö en enda 
krona säger Daniel Persson stolt.
Under hösten 2009 kommer EU:
s E-förvaltningsministrar till Mal-
mö. Tanken är att det skall hållas 
ett seminarium eller kongress på 
Malmo-simen 20-21 november 
med bland annat ministrarna.
Grethe Lindhe som är projektle-
dare berättar att Malmo-simen 
har sin premiär den 1 december 
2008 med fullt utbyggd beman-
ning i realtid. Man har tagit hjälp 
vid utformningen av studenterna 
som utbildar sig till kaospiloter 

vid Malmö högskola. Man kommer att ha ett program som 
bland annat bygger på att skolor och organisationer men 
inte minst unga förmågor i Malmö skall få en virtuell scen 
för att visa upp sig på.
På ett seminarium på Malmo redan den 7 februari kom-
mer en skiss för verksamheten att visas och diskuteras 
med de inbjudna organisationerna.  För att få en övergri-
pande hjälp att förverkliga SL-projektet har Malmö stad i 
första hand anlitat WM-data.
Man hade aldrig valt att genomföra projektet om man inte 
hade fått direkt bidrag så att inga skattepengar hade be-
hövts tas i anspråk för nya resurser, Malmo skall vara en 
icke kommersiell satsning och är ett prov, säger Grethe 
Lindhe..
                      /Roffe Fride

Linden Laboratories har tagit nästa steg mot att göra 
Secondlife mer likt den verkliga världen. Den totalt fria 
finansvärlden här har lett till att skumma banker gjort 
vidlyftiga och oetiska affärer så att kunder förlorat sina 
insatser.

För att få reda på hur 
finansmarknaden ser 
på bankstoppet tog 
jag mig till min väns 
kontor. Det är fd ban-
kiren och stormdraken 
Maelstrom Baphomet 
fd ägare till DGD. För-
ra gången jag var här 
var det liv och rörelse 
och ett glatt glam över 
framgångar. Nu var 
det mycket tyst och 
ödsligt i byggnaden. 
Kvar fanns hans bara 
hans gyllene emblem 
på väggen vid hans 
dörr. Så jag skickade 
honom ett e-mail om 
en intervju.

Maelstrom, varför tror du att Linden Lab tog det här ste-
get att förbjuda banker i SL?
Dom gjorde det här på grund av den höga graden av ex-
empellösa bedrägerier i Second Lifes finansmarknad. 
Allt för många öppnade falska banker med falska före-
speglingar och sedan bara tog folks pengar. LL kände 
att bankerna var något som dom inte hade förmåga att 
kontrollera och jag tror att LL hade rätt. Dom skulle ha 
kunnat reglera marknaden, men det är en stor värld och 
det skulle otvetydigt ha bundit upp deras resurser för att 
kontrollera invånarna i SL. Säger draken och viftar med 
sin stjärt som sticker ut ur hans oklanderliga kostym.

Var LL tvingade av 
federala myndighe-
ter att vidta åtgär-
der mot bankerna?
Nej inte alls, inte 
vad jag vet i alla 
fall. LL kan ha miss-
tänkt att en sådan 
åtgärd från myndig-
heterna kanske var 
på gång och agera-
de för att stämma i 
bäcken. 

Hur kommer bank-
stoppet att påverka 
affärslivet i SL?
Jag tror att det 
kommer att skada 
folk som hade engagemang och som nu kommer att helt 
förlora sin tillit till SL. Jag tror att det kommer att stoppa 
allt kapitalistiskt beteende i SL, vilket har varit en förut-
sättning för att samla resurser där det inte har funnits 
eget kapital i tillräcklig mängd för att skapa innehåll i 
SL.

Är det några speciella branscher som kommer att bli ex-
tra utsatta?
Nej det är ingen bransch kommer att skadas mer än nå-
gon annan. Det är mest företag i SL som får svårare att 
finna riskvilligt kapital. Det kan förstås innebära att in-

Konferencieren John Howard med invigningstalaren Thomas Bodström
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ILSKAN BÖRJAR LÄGGA SIG 
EFTER BANKFÖRBUDET

vesteringar i utveckling av innehåll i SL minskar.
Som vanligt kommer de bankkunder som inte lagt 
alla ägg i en korg att klara sig bäst! Det finns nog 
många bland de som förlorat stora belopp som kom-
mer att lämna SL. Säger Maelstrom sorgset.

Kommer bankkunderna att få tillbaka sina tillgång-
ar?
Jag tror faktiskt att i de flesta fall kommer kunderna 
att få tillbaka sina medel. De som kommer att förlora 
pengar har handlat med dåligt skötta banker eller 
skojarbankerna. Bedragarna kommer att avslöjas. Nu 
gnuggar draken sina klor och frustar förnöjt.

Kommer RL-banker att komma in här för att fylla ut 
tomrummet efter de lokala bankerna och ta deras af-
färer här?
Det är svårt att säga vad som kommer att hända 
nu när SL ändrar inriktning från att ha varit mycket 
spel- och hobbyaktigt till att bli mer av en generell 
och professionell 3d webbplattform. Institutioner från 
verkligheten har en lång historia av misslyckanden i 
Second Life eftersom dom inte är vana vid de mark-
nadsförutsättningar som råder i en sån här miljö.

Hur har bankstoppet skadat dina affärer?
Min verksamhet tvingades stänga. Säger Maelstrom 
och slår ut med armarna. Men eftersom mina investe-
ringar haft 25 % värdeökning sedan jag började i april 
2007, så har jag redan kunnat betala av alla mina 
skulder till alla mina kunder. Mina inkomster var till 
största delen räntor från pålitliga finansiella institu-
tioner här i SL och nu har den inkomsten upphört och 
skapat för stor risk i min verksamhet. Det var den här 
möjligheten att göra affärer som gjorde mig intresse-
rad av Second Life och att jag stannade här. 

Vad tycker du personligen om den här situationen?
Jag tror att det är rätt 
sett ur LLs perspektiv. 
Det är bara sättet att 
göra det på som är för-
skräckligt. Nu kommer 
en liten eldkvast ut ur 
hans näsborrar. Jag tror 
att de missat sin chans 
att tjäna pengar på att 
reglera banksystemet 
till glädje även för oss 
invånare. Men jag tror 
inte de vet hur dom 
skulle utöva en bank-
kontroll i finansmark-
naden i SL, och deras 
kundservice har inte till-
räcklig kvalitet för det, 
fnyser han och växer till 
ett jättemonster.

Men utan min intressanta verksamhet och inkomster 
här har mitt intresse för Second Life minskat, men 
jag kommer att komma hit bara för att få vara drake, 
”a mighty storm dragon”! Säger Maelstrom med ett 
skratt och sprutar en kraftig eldkvast mot mig.

          
           /Kay Uggla

  

En före detta finansdrake i SL talar ut om bankstoppet i SL
$

Champagneflaskor och glas stod uppradade i långa rader 
när utställarna "The White Room" höll vernissage i Second 
Swedens konstgalleri. Invigningstalare var simägaren Jo-
han Howard och ett trettiotal avatarer hade samlats för 
att beskåda de vackra bilder som Butterfly Laa och Jesper 
Prinz tagit runt om i Second Life. Bilder som ska ligga till-
grund för den bok som de hoppas ge ut om Second Life.
Under kvällen besöktes galleriet av över femtio avatarer 
som gillade vad de såg. De båda utställarna fick svara på 
många frågor så vi på tidningen bestämmer träff några 
dagar senare för att pratar om utställningen, när allt lug-
nat ner sig en aning.
 "Vi är ohört nöjda över vernissagen. Besökarna var verk-
ligen genuint intresserade och ställde en hel del frågor, 
och det är inte vanligt vid en vernissage. Dessutom har 
“trafiken” ökat till vårt riktiga galleri." 

Välbesökt vernissage med SL-bilder

Ja deras egna galleri "The White Room" rymmer ett myck-
et större antal bilder än vad besökarna i Second Sweden 
bjöds på. Trotts att man inte fick sålt så många av sina 
bilder är Jesper Prinz mycket nöjd än då.
 "Framförallt träffade vi en hel del intresserade personer, 
bland annat folk i från Röda korset som vi nu planerar att 
göra något tillsammans med."
Att de båda har många strängar på sin lyra märker man. 
Den stundande boken, med bilder och intervjuer med per-
soner i Second Life, ligger nu ute hos några förlag i Florida 
och om någon nappar på den lovar vi på tidningen Slainthe 
att vi kommer att följa den med stort intresse.

          /Satorin Vacano

Malmö stads nuvarande kontor i Second Sweden
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Det var många födelsebarn som firade sina 1-årsdagar i början av januari. Själv hade jag min rezzdag 
den 4:e januari och firade den på en improviserade födelsedagsfest som utspelade sig på en altan i 
Second Sweden. Sammanlagt var vi hela fyra födelsedagsbarn den kvällen och alla hade vi en sak ge-
mensamt nämligen att vi blivit inspirerade att logga in på Second Life efter att ha läst samma artikel i 
Dagens Nyheter.

Jag kände att jag var tvungen att ta tempen på journalisten 
som lockade in mig och så många andra till Second Life 
genom sin artikel. Vem var han och hur kom det sig att han 
skrev den där första artikeln utanför datortidskrifterna som 
fick SL-hypen att dra över Sverige förra våren.
 "Det var hösten 2006, via en artikel ur en engelskspråkig 
affärstidning. Artikeln handlade om den brittiska nyhets-
byrån Reuters och deras aktiviteter i SL. Som journalistkol-
lega blev jag självklart nyfiken, läste så mycket jag kunde, 
skaffade mig ett konto som Ossi Antfarm och resten skötte 
SL själv." 

Ossi Antfarm eller Ossi Carp, som han heter i den verkliga 
världen, var på den tiden frilans på Dagens Nyheter. Efter-
som han var frilans på den tiden hade han mycket tid över 
för att undersöka och lära sig det mesta om Second Life.
 "Inför artikeln tillbringade jag två intensiva månader där. 
Jag ville veta allt om SL, googlade mig halvt till döds, um-
gicks med så många avatarer jag bara kunde och åkte runt 
så mycket som möjligt i den virtuella världen."
När jag berättar att hans artikel bidrog till att jag och många 
andra fick upp ögonen för Second Life blir han hedrad.
 "DN har stort genomslag, antar jag. Det känns både smick-
rande och anklagande. Visst är det kul att ha lett någon 
till ett nytt intresse, men det känns inte helt schysst om 
intresset övergått till missbruk."

Ossi Carp säger också att hade inte han skrivit om SL så 
hade säkert någon annan tidning gjort det i stället efter-
som det låg i tiden, hypen var på väg till oss här i kalla nor-
den. Att han hade tänkt rätt märkte han efter att artikeln 
var publicerad för intresset exploderade.
 "Både som kulturreporter och allmänreporter har jag 
genom åren skrivit en försvarlig mängd artiklar i ämnen 
som är djupt engagerande för många människor, men jag 
kan uppriktigt säga att ingen text har varit i närheten av 
att få en sådan respons som mitt första reportage om SL 
väckte. Jag fick hundratals mejl, telefonsamtal och frågor 
irl. Många ville veta mer, eller dela med sig av sina egna 
erfarenheter. Andra ville bara diskutera det virtuella feno-
menet. Det sista gällde särskilt tv, intresseorganisationer 
och tankesmedjor. Jag svarade på allt, men tackade kon-
sekvent nej till att medverka i sammanhang som “expert”, 
med ett fåtal undantag."

Firar 1-årsdag av samma anledning

Ossi Carp har de senaste två och ett halvt åren varit kultur-
reporter först på SvD och sedan på DN men sedan några 
månader jobbar han som allmänreporter på DN:s webb-
redaktion. Han hinner inte längre vara i Second Life men 
följer med intresse utvecklingen där.
 "Jag läser ibland om senaste nytt, så att säga. Jag har ju in-
vesterat en del av mitt liv där och jag vill följa utvecklingen. 
När nästa mediahype drabbar SL:s eventuella arvtagare är 
jag kanske där i sann journalistisk kortsiktighet", skämtar 
han. 

Alla som gillar Second Life har märkt av avmattningen i 
rapporteringen i tidningar och TV. Andra intressantare sa-
ker dyker upp och journalist flocken och många användare 
drar sig dit. Nu behövs det en stor skandal om det skall 
skrivas något om Second Life i alla fall svenska medier.
 "Intresset för virtuella världar hade på något vis hade 
bubblat länge. Online-spel hade nått utanför de mest inbit-
na kretsarna och teknologin hade blivit billigare, storleks-
mässigt lättare och mer hanterbar för gemene man. Med 
SL kom en virtuell värld som även noviser kunde begripa 
och manövrera efter en kort beskrivning och tutorial. SL 
är också förhållandevis lättillgängligt. Varför hajpen dog ut 
vet jag inte. Det som gäller annat, gäller väl särskilt digi-
tala fenomen. Jag tänker på ett slags ängslighet i att hela 
tiden söka sig till något nytt. Det gäller folk i allmänhet och 
medier i synnerhet. Se exempelvis på Myspace, där “alla” 
skulle ha ett konto för bara ett år sedan, men som i dag 
tycks vara som bortglömt till förmån för Facebook", förkla-
rar Ossi Carp kort och tillägger. 
"Jag har i dag ingen aktivitet i min SL-avatar. Det beror del-
vis på att jag har varit föräldraledig, men ännu mer på att 
jag tröttnade. Efter ett par månader kände jag att jag 
inte fick ut mer av det, hur kul det en gång hade varit." 

Jag tackar för mig och vi skiljs åt, men jag har en känsla 
kvar som säger att jag antagligen kommer att stöta ihop 
med Mr Antfarm igen. Kanske inte i Second Life men kan-
ske möts vi i en fantasy värld med varsitt anteckningsblock 
och penna för att lyssna av någon ny hype med våra långa 
spetsiga alvöron.

                   /Satorin Vacano

Belze Fraker, Corinthian Fraker, Satorin Vacano och Jazzoru Otoole  firade tillsammans sina 1-årsdagar
Bild: Corinthian Fraker

secondlife://Lag%20Free/39/83/22
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Att World of Warcraft är omåttligt populärt inte bara i 
Sverige utan i stora delar av världen går inte att ta fel 
på. När dataspelsbranschen summerar försäljningen 
för det gångna året kan man konstatera att World 
of Warcraft expansionen The Burning Crusade intar 
förstaplatsen på försäljningslistan och som god tvåa 
finner man grundspelet World of Warcraft. Bakom det 
framgångsrika onlinespe-
let finner man bolaget Bliz-
zard  Entertainment som har 
många framgångsrika titlar 
bakom sig. 

Sagan började med titeln 
“Lost Viking” men det var 
först med spelet “War-
craft: Orcs and Humans” 
som man blev ett företag 
att räkna med. Året var 
1994 och realtidsstrategi-
spel var ett nytt fenomen 
där Blizzard Entertainment 
hade blivit inspirerade av 
spelet Dune II. I realtid-
strategispel gällde det för 
spelaren att hela tiden 
hålla koll på sina trupper 
tillskillnad från de rundba-
serade strategispelen.
Redan året efter lanserar 
Blizzard Entertainment upp-
följaren “Warcraft II: Tides of 
Darkness” som höjer ribban 
rejält inom realtidsstrategispelandet.
Spelet blir mycket populärt multiplayerspel dels i LAN 
men även över Internet. Expansioner till Warcraft II 
följer och så småningom även ett Warcraft III som dy-
ker upp på affärsdiskarna 2002.

Hela tiden har handlingen utspelats i fantasyvärlden 
Azeroth där människorna slagits mot orcer. 
Krigslyckan har pendlat fram och tillbaka mellan de 
olika lägrarna. Båda sidor i konflikten får hjälp av al-
lierade som alver, dvärgar och odöda. 
Efterhand växer världsbilden och 
spelaren får lära känna nya regioner 
och områden. Uppdragen avlöser var-
andra i takt med att spelarna blir fler 
och fler där skapandet av det populä-
ra Battle.net kan vara en bidragande 
orsak till den stora populariteten.

2004 - tio år efter lanseringen av det 
första Warcraft lägger Blizzard Enter-
tainment sista handen, på det som 
kommer att bli en av de största succé-
erna i dataspelsbranschen, nämligen 
World of Warcraft.
World of Warcraft är ett s.k. MMORPG 
som står för Massively Multiplayer On-
line Role Playing Game) är en typ av 
datorrollspel på Internet för “väldigt 
många” samtidiga spelare (antalet 
spelare räknas i tusental).
Spelen kännetecknas av en virtuell 
verklighet (simulering) som är aktiv dygnet runt, vare 
sig spelaren är ansluten eller ej (enligt Wikipedia).
Blizzard Entertainments konkurrenter hade redan 
populära onlinevärldar igång som Tibia, EverQuest 
och Ultima Online men World of Warcraft kom att
sopa banan med alla sina konkurrenter. Idag har 
World of Warcraft - WoW - över tio miljoner registre-
rade användare och enligt uppgifter på Wikipedia
en marknadsandel på 52.9 % av onlinemarknaden.

Hur kommer detta sig frågar många? Det finns inget en-
kelt svar på den frågan utan man kan se på olika faktorer 
som kan ha bidragit till populariteten.

*Att man valt fantasy som onlinevärld är nog ingen tillfäl-
lighet - undersökningar visar på att över 90 procent av allt 
onlinespel är i fantasyvärldar. Science fiction/superhjälte-

teman står för endast blyga 4 
procent.

*Att man använder sig av 
samma spelvärld som i sin 
populära Warcraft-serie är 
kanske den största anled-
ningen till framgången. Nu 
får trogna spelare möjlighet 
att ytterligare utforska värl-
den Azeroth med sina båda 
kontinenter The Eastern 
Kingdoms och Kalimdor.

*Gränssnittet man har valt 
i sin spel layout kan också 
göra sitt till. Konkurrenterna 
har försökt att få till fotorea-
lism i sina spel på karaktä-
rerna och miljöerna medan 
WoW håller på med sin mer 
serietecknade look. 

*Att man även har en värld 
som inte heller sätter stora 
krav på att spelarnas da-

torer behöver uppdateras till värstingmaskiner gällande 
grafikkort och ram-minne kan vara lika stor bidragande 
orsak.

*Sist men inte minst. Speldesignerstaben och lärdomen 
från sitt Battle.net gjorde att man kunde rivstarta och 
snabbt åtgärda eventuella buggar samt fylla på med nya 
förbättringar och quest.
Nu är frågan - hur länge kan de sitta kvar på tronen? Enligt 
många inbitna fans tror man på för alltid. Titlar som The 

Lord of the Rings Online, Star Wars Galaxies, Dungeons 
and Dragons Online och Warhammer Online har ännu
inte lyckats peta ner WoW från toppen trotts inarbetade 
namn och ibland bättre grafik. I och med den kommande 
expansionen “Wrath of the Lich King” tror de flesta att 
Wow istället befäster sin plats ytterligare.

 
                 /Satorin Vacano

Sida 9

World of Warcraft 
- en konkurent eller ett kompliment?
I och med att vi from detta nummer kommer att ha en World of Warcraft avdelning i tid-
ningen skaffade jag mig ett konto. Man hade hört talas om flera som hade fastnatt och 
därmed lämnat Second Life till förmån för WoW. Själv efter den korta tid jag prövat på WoW 
känner jag att de båda världarna kompletterar varandra mer än konkurrerar. I Second Life 
är det sociala spelet avatarer emellan som är det viktiga medan i WoW oftast är avatarens 
utveckling i att bli bättre. Detta tycker jag gör att man får den avkoppling som man ibland 
behöver från det ibland så dåliga samvete man får i SL när man inte hinner med alla fina 
vänner och trevliga tillställningar. En som varit längre i World of Warcraft än mig är Zaryna 
Zapedzki som många känner från svenskkolonin i Second Life. Hon är nog av en annan upp-
fattning när det gäller att välja. Så här skriver hon om sina upplevelser.
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World of Warcraft 
har lyckats troll-
binda 10 miljoner 
spelare över hela 
världen och jag är 
en av dom.
Det är inte som 
med Second life 
där varje avatar 
som registreras 
(även om jag t ex 
skulle registrera 
10 olika avatarer) 
räknas med i sta-
tistiken.
Nej, i WOW kan 
man bara ha ett 

konto och på det konto kan man en hel massa karaktärer. 
Så det finns alltså ca 10 miljoner konton i WOW.

Jag skaffade WOW i februari 07. Jag ville spela ett online-
spel, hade hört så mycket om såna. Och det var reklam 
om WOW överallt tyckte jag, så jag gick in på spelhörnan 
här i stan och köpte mig ett.
Det tog en hel massa timmar att installera det och några 
timmar att kompa det med servern online.
Jag loggade in mig och valsade runt nån timme och fat-
tade knappt nånting.
Dan efter pratade jag med en av mina onlinespelande sö-
ner och frågade om han provat WOW.
-”Nja, sa han. Jag har provat en stund (Man kan få en pröv-
operiod från servern så man ser om man gillar det) men 
sen hittade jag Second Life.
Hmmmm, vad är Second Life?
Ja, många av er vet ju att jag blev SL-are och jag firar snart 
min ettårsdag.
WOW avinstallerade jag och la i träda, ända till för några 
månader sen.
Ni som undrar vart jag tagit vägen, ska jag bara tala om 
att jag valsar omkring som en grönhårig alvdruid i bla a 
Darkshore, Kalimdor i World of Warcraft. Och jag har så-
ååå himla roligt.

När man loggar in första gången kan man välja server, det 
finns en massa servrar. Min son talade om vilke server han 
finns på, så nu finns jag också på den.

Man kan även välja om man vill va god eller ond, Al-
liance eller Horde. Jag valde att vara god.
Så får man välja om man vill va männsika, alv, dvärg 
eller gnome. Jag vet inte vad gnome är, men jag har 
en sån karraktär också. Min första karraktär valde 
jag som människa.
Nästa steg är att välja vilket yrke man ska ha. Man 
kan välja mellan mage, warrior, warlock, rouge, och 
druid. Det är lite olika variationer på om man väljer 
människa, dvärg eller nån av dom andra.
Efter det kan man välja på lite olika utseenden, hår-
färg, hårstil osv.
Så långt allt väl.
Jag loggar in och hamnar i en maffig förhandsfilm, 
men ståtlig musik och en dov mystisk röst som be-
rättar om världen i WOW. Jag har ännu inte lyssnat 
på vad han säger, men det är säkert spännande.
Och så hamnar jag äntligen inne i spelet.
Det som är så roligt med WOW är att man kan spela 
både med och mot andra människor. Ni som funnits 
i SL vet vad jag menar.
Man får uppdrag och när man klarat uppdragen så 
fylls ens lvlsträng på. Jag vet inte vad jag ska kalla 
det annat än lvlsträng. Det är en blå linje i botten på 
spelet som fylls på när man utfört nåt och när man 
nått slutet på den så går man upp en level och blir 
starkare.
Mitt första yrke som mage var inte så spännande. 
Visst, jag kunde göra magi, kasta eldbollar och sånt, 
men inte mycket mer. Så jag gjorde en ny karraktär, 
som warrior. Men den var inte heller särskilt spän-
nande. Med henne kunde jag bara gå i närstrider 
och det tog längre tid att gå upp i level.
Den tredje karraktären däremot gillade jag. En War-
lock kan göra en hel massa mer och är mycket star-
kare. Efter några levlar få man även en demon som 
hjälper en.
Men jag var ute efter att antingen kunna omvand-
la mig till ett djur eller kunna skaffa en sk pet, ett 
hjälpdjur, som hjälper en när man slåss eller blir at-
tackerad.
Då hittade jag alven, och som alvdruid kan jag både 
förvandla mig till olika djur och när jag kommer upp 
i level 40 köpa mig ett hjälpdjur.
Jag är nog ohjälpligt fast i WOW.

                 /Wynina alias Zaryna Zapedzki

World of Warcraft 
- tidernas största framgångssaga?

Tvångsvård  för dataspelsmissbruk
Det var i november som länsrätten i Halland beslutade att 
tvångsvårda en 17-årig kille för sitt dataspelsmissbruk.
Det var Falkenbergs socialtjänst som med lagen om vård 
av unga - LVU - eftersom vård han fått på barn- och ung-
domspsykiatrin inte hjälpt.
Det var i och med ett allt intensivare spelande av World of 
Warcraft som föräldrar och folk i killens omgivning märkte 
hur han allt mer avskärmade sig från världen som expertis 

kallades in som liknade hans beteende med miss-
bruk av droger. Det är dock oklart på vilket behand-
lingshem som han kommer att vårdas på eftersom 
Axept i Röstånga gått i konkurs. 
Domen är rätt ovanlig i Sverige det finns bara tre 
liknande fall där ungdomar tvångsvårdats för sitt 
spelmissbruk. 
                   /Satorin Vacano
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Kolla med rättsläkaren om resultaten från ob-duktionen är klara. Glöm inte heller att hämta provresultaten från labbet.
Jag finns på mobilen om du undrar något.

Lyckad mördarjakt i SL
Det var i höstas som TV-bolaget CBS 
sände ett avsnitt av deras populära 
dekarserie CSI:NY där handlingen 
delvis flyttade ut i Second Life. TV-
serien som går på kanal 5 har ännu 
inte sänt det aktuella avsnittet men 
intresset från svenska fans har varit 
stort för att få sig en förtitt på det. 
Utan att förstöra ska jag kortfattat 
berätta lite av handlingen. Huvudper-
sonerna i serien som till stor del be-
står av polistekniker och rättsläkare 
kallas till ett lager med skyltdockor. 
På golvet finner de en mördad kvinna 
med grön peruk och hårt sminkat 
ansikte. Kvinnans identitet är okänd 
men en av de yngre teknikerna kän-
ner igen hennes utseende från den 
berömda Second Life-avataren Ve-
nus. En avatar som är lika berömd i 
virtuella världen  som Paris Hilton är i 
den verkliga världen.

Snart förstår man att lösningen till mordet på kvinnan 
finns i den virtuella världen av någon som varit ute efter 
att vilja stjäla hennes virtuella alias. Med lite motstånd och 
skepsis skapar den rutinerade utredaren Mac Taylor sig en 
avatar för att bege sig ut på mördarjakt i en värld som är 
helt främmande för honom. Till sin hjälp får han sina yngre 
kollegor men också en avatar som är en stor kanin som 
röker cigarr.

TV-avsnittet avslutas med en cliffhanger som utlovar en 
fortsättning när serien återupptas i USA till våren. Mellan 
de båda avsnitten har man därför skapat det virtuella CSI:
NY där fans från hela världen kan testa på sina kunskaper 
i mordlösning. På CBS:s hemsida http://www.cbs.com/pri-
metime/csi_ny/ kan man som SL-novis få hjälp med att 
skapa en nya avatar 
eller så laddar man 
som SL-oldie, ner de-
ras viewer så man lätt 
kan komma igång.
Väl på plats på simen 
möts man av stora in-
formationstavlor som 
berättar hur man skall 
göra och gå till väga 
för att lösa fallen. Man 
får en speciell HUD 
som man ska ha för 
att spara ledtrådar 
men även en polis-
bricka med titeln CSI 
Junior Detective.

Det dröjer inte allt för länge innan man hittar det första 
avspärrningsbandet som berättar att ett mord har begåtts 
här. Som gammal krimjournalist armbågar man sig fram 
till den mest rutinerade av utredarna - Isobel Fride, Senior 
Detective. Till min stora glädje talar hon svenska med en 

viss brytning på 
kattspråk, vilket 
den stora svan-
sen och kattöro-
nen ger förkla-
ring till.
 "En man har bli-
vit skjuten och 
upphängd över 
det här tiduret 
i en suspekt 
pose... Man kan 
ju undra om det 
ligger något bak-
om att glaset 

över ena nollan i 2008 är sönderslaget..   20  8... kan det 
ha något med venus att göra? två olika avtryck på marken, 
ett verkar vara från en kvinna", svarar hon samtidigt som 
hon pekar upp mot himlen där man ser en stor sprucken 
klocka.  Med ett enkelt hopp lättar vi båda från marken 
och flyger upp för att se mordoffret lite bättre. Som en mo-
sad fluga på en bils vindruta finner vi det första offret. Nu 
gäller det för utredare Isobel Fride att samla ihop alla bevis 
för att sedan kunna analysera dessa i ett labb.
 "Jag är ju själv ett stort fan av tv serien, det är roligt att 
kunna vara med och aktivt lösa fallen på egen hand", be-
rättar hon samtidigt som hon slickar sin tass för att tvätta 
sig bakom öronen.
 "Det är ett annorlunda spel i annorlunda format. Något 
man vill ha mer av, man får verkligen sätta sig in i fallet för 
att lösa det. Det är ju också det sociala samspelet mellan 
de andra som spelar. Man är ju nästan aldrig själv här."
Att CSI-simarna är 
populära förstår man 
när man ser alla små 
gröna prickar på kar-
tan. En gång i må-
naden kommer det 
ett nytt fall att lösa 
samtidigt som ens 
rang inom New York 
polisen stiger.
 "Senior Detective är  
den högsta ranken 
man kan ha för till-
fället", infliker Isobel 
stolt innan hon börjar 
att berätta om sitt 
riktiga liv.
 "Jag är 20 år och har 
tagit det lugnt efter 
gymnasiet, men jag 
funderar på att börja plugga igen... design, konst, musik... 
något skapade! : Jag är en skapande person, och second 
life är ju en väldigt bra plattform för skapande människor. 
Känner flera som driver affärsverksamhet här."
Hon viftar glatt på sin svans när hon drömskt berättar att 
under kommande år ska hon nog själv också öppna en 
klädbutik men aldrig sluta att spela eftersom rollspelan-
det i Second Life ligger henne varmt om hjärtat.
 "Jag rollspelar just nu på Midian och Toxia. Jag är ju “katt” 
där... eller neko som det heter som är en hybrid mellan katt 
och människa, finns en massa andra arter som man kan 
spela. Det är ju tidskrävande, att rollspela... Man måste ju 
lägga ner mycket tid och energi på det för att fastställa sin 
karaktär, att komma in i det... det finns ju inga riktlinjer att 
följa så det är ju väldigt fritt."

Rollspelen i Second Life kan nog mest liknas vid det som 
kallas lajv i vår RL-värld. CSI-spelet i SL är något mer av 
quest spel men har ändå drag av rollspel. Ett ämne som vi 
får dyka ner mer i något nummer. Man förstår av de entu-
siastiska spelarna att det fängslar.
 "Det är lite som att skriva en novell... med andra personer! 
Det kan bli väldigt intressant. Skulle man spara chattlog-
garna så skulle det nog säkert kunna bli en riktigt spän-
nande bok... Man måste ju verkligen använda fantasin."
Ja fantasin är nog viktig i framtidens Second Life om det 
nu inte kommer att dö ut tack vare alla förbud och restrek-
tioner för oss användare. Genom fantasin kan avatarer få 
utlopp för sin kreativitet och kanske skapa liknande simar 
som CSI:s där man kan lösa gåtor och fall. Det skulle till 
och med kunna bli en affärsidé där en entreprenör lägger 
ut ledtrådar runt hela Second Life som detektiver får leta 
upp och därmed skapa besöksstatistik till simägarna. Ja 
vad vet jag. En sak är säker och det är att när en katt börjar 
slå med svansen börjar den bli irriterad. Det är tydligen så 
att det är vi nybörjar detektiver som åker och köper donats 
till fikat.
                /Satorin Vacano

Isobel Fride, Senior Detective.
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Cra igLyons 
Writer och EricSampson 
Freenote bjöd på en underbar spel-
ning på simen ”The Crown & Pearl. Det var svårt 
att inte ryckas med i coverlåtar av Leonard Coven och  U2 
under bar himmel och vajande palmer. Det var inte bara himlen som var 
bar utan även de två musikerna på scenen som kastade sina tröjor på 
publikens uppmaningar. Vill man höra mer av dessa båda musiker lär ett 
album vara på gång.
 "I’m a professional singer/songwriter," berättar CraigLyons Writer efter 
spelningen när tidningen Slaintes reporter fick en lite pratstund med 
honom.  Han flyttade från Ohio till LosAngeles för att kunna syssla med 
musik på heltid. Hur han upptäckte Second Lifes musikarena var en ren 
slump.
 "I played a prive party in Palm Springs for BMI, and someone at BMI 
suggested SL for performing.  She mentioned Ben Folds had played here, 
so I started looking into it. I perform about twice a week on SL, usually 
both on Wednesdays. always have Eric Sampson with me (who also plays 
guitar & sings), and sometimes a bass player."
Han har även en manager Kat Vargas som bokar ined spelningar över hela 
Second Life. Craig Lyons som han även heter i den verkliga världen har 
tidigare gett ut tre skivor och har en fjärde på gång.
 " My newest one is called ‘Goodbye You’, and it’s available on my websites 
http://craiglyons.net and http://myspace.com/craiglyons "
                 /Satorin Vacano
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Vet ni vad? Jag har bestämt mig! 
Jag skall göra en skiva! “Har hon fått skiv-
kontrakt?” kanske ni undrar då och svaret 
på det är nej, det har jag inte. Långt ifrån. 
Däremot har jag turen att vara född in i en 
tid då man inte behöver ett skivkontrakt 
för att göra en skiva och genomföra en lan-
sering utan man kan komma långt med bra 
inspelningsutrustning, duktiga och hjälp-
samma vänner samt en stabil internetup-
koppling. 
Alla dessa är jag lyckligtvis välsignad med 
så det är ju bara att köra! Ända sedan jag 
var liten har jag drömt om att få jobba med 
musik. Att göra en skiva och satsa helhjär-
tat på musiken är något jag haft i tankar-
na länge men det har inte funnits varken 
tid eller möjligheter att komma igång. Nu 
tack vare den kick jag fått av att uppträda 
i Second Life och tack vare den hjälp jag 
får från min goda vän Ross LeShelle så har 
jag äntligen börjat spela in. 
Just nu känner jag att det spritter i hela 
kroppen och allt jag kan tänka på och pra-
ta om är skivan och hur den skall låta och 
se ut. Jag tänker, känner och andas skivan. 
När den är klar så kommer jag, förutom 
att vara löjligt lycklig såklart, att försöka 
använda mig av internets alla möjligheter 
för att lansera den. 
Ett releaseparty och någon typ av turné i 
Second Life är att räkna med. Jag kommer 
även att försöka pusha för den på Itunes, 
Myspace, Allears och Youtube bland annat, 
ja allt jag kan komma på egentligen. 
Den kommer också att finnas tillgänglig 
som en verklig skiva såklart ifall någon 
skulle vilja ha en sådan. Kanske går det, 
kanske går det inte men jag känner
att jag måste chansa. Man blir matad nu 
för tiden att man skall följa sina drömmar 
och jag känner att jag måste försöka göra 
detta nu för jag vägrar sitta där när jag 
har blivit gammal och grå och vara bitter 
över att jag aldrig försökte. Per aspera ad 
astra!

En spellista för den närmaste tiden:  

Feb 3rd   - TheHood, 1pm SLT, 22.00 CET
 
Feb 10th - TheClub, 1pm SLT, 22.00 CET

Feb 11th - Outdoor Stage, Second Sweden,  
       12pm SLT, 21.00 CET

Feb 15th - Crazy Sharks, 1pm SLT, 22.00  
        CET

Feb 26th - StageBar, 1pm SLT, 22.00 CET

Feb 28th - The Shell Stage, Menorca, 1pm  
       SLT, 22.00 CET

  
            /Natalie Moody  

NATALIE MOODYSMUSIKSPALT

secondlife://Second%20Sweden%203/155/184/30
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S V E N S K A  AVATA R E R 
SÖKER LYCKAN I SECOND LIFE

DEl 3DEl 3 Handelsresande i virtuela visioner
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På kaffe hos ledningen för Second Sweden.

Artikeln om luciafirandet i förra numret av Slanithe 
drog på sig en viss kritik. Ledningen för Second Sweden 
kände sig påhoppad och gick ut i ett eget genmäle via ett 
gruppmeddelande.

Det avslutades med en trevlig inbjudan 
till en grytlunch på Second 
Swedens kontor i Stockholm. 
Det är ju en inbjudan man 
som svensk i SL inte kan 
motstå. När våra almanackor 
enats så infann jag mig förvän-
tansfull på kontoret för en ef-
termiddagsfika med maffig mo-
rotskaka. Där möter Johan mig 
redan i entrén. Linn hejar glatt 
från mitten av det lilla kontors-
landskapet. Dom är förvånans-
värt lika sina avatarer. Ja, om man 
bortser från Johans ögonskugga 
och glada kalufs i SL.

I ett litet och effektivt möblerat kon-
torsrum utan all lyx huserar de som 
driver Second Sweden. Fyra minima-
la kontorsplatser och inget annat än 

det som företaget Early October har för sina verksamhe-
ter. I mitten sitter Linn med den bästa utsikten över det 
lilla rummet. Nära dörren har Johan sin pulpet. Vid en av 
de övriga platserna har Daniel sitt revir. Tidigare hade Ui 
en plats på kontoret. Men sedan en tid ”freelancer” Ui från 
egen verksamhet. ”Det visade sig svårt att få ekonomi i att 
ha en heltidsbyggare anställd”, förklarar Johan.
Jag röjer av en stol vid ett av de lediga borden och slår 

mig ner för att njuta av 
den goda men mäktiga 
morotskakan serverade 
av Linn. jag förklarar att 
jag också är reporter för 
Slainthe och undrar om 
de har något emot att 
jag ställer lite frågor 
om verksamheten. Det 
är ok tycker Johan så 
jag kör igång en liten 
intervju medan kaffet 
sippas. 
Hur började det hela 
med Second Swe-
den?
Det började för att 
jag fängslades av 
SL och möjlighe-
terna. 

Vad gör Early October?
Vi är ett konsultföretag som hjälper företag 

att utnyttja sociala plattformar online. Second Sweden är 
eller har varit en av de gemensamma samlingspunkterna 
för oss svenskar när man vill ut och träffa folk i SL. Efter 
som vi alla är angelägna om att Second Sweden utveck-
las så att det förmår attrahera många passade jag på att 
fråga om Johans framtidsplaner för Second Sweden.
Second Sweden skall drivas som ett centrum för häftiga 
events som lockar många i SL. Blogg och konserter är hu-
vud ingrediensen för att skapa ett intressant program. Linn 
svarar för bloggen och Natalie för evenemangen. 
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Nu är 
trafiken bra   

för att vi har proffse-
venemang. Parallellt med detta fort-

sätter Johan att satsa på att hjälpa RL företag att 
etablera sig i SL och andra sociala plattformar. Då är det 
bra att ha en väl etablerad plattform med många besökan-
den att erbjuda. Markanden finns. Han har tackat nej till 
pajasuppdrag. Det skall finnas en vettig agenda.
Längre än så har jag inga planer, säger Johan. För det 
händer saker hela tiden och situationen i SL förändrar sig 
ständigt. Vi måste vara flexibla och anpassa oss till den 
marknad som betalar våra löner. Jag tror många glöm-
mer bort att det här är vårt levebröd. Det är inte invånarna 
som betalar våra löner. Vi får våra inkomster från vår kon-
sultverksamhet mot företag som vill utnyttja t ex virtuella 
media. Vi har så mycket att göra så att vi inte hinner få 
helikopterperspektiv. Vi har en konstant efterfrågan.

Hur stor del av den totala verksamheten i Early October 
svarar Second Sweden för?
Second Sweden och det som hänger samman med det 
svarar för kanske 60 % av verksamheten. Så vi har även 
andra uppdrag. Annars skulle vi inte överleva.
Vad har ni för kunder utöver Ecpat och HSB?
Ecpat är inget tungt uppdrag. HSB har en del aktiviteter 
som t ex byggtävlingarna. Övriga kunder vill jag inte tala 
om just nu.
Hur är det med Malmö, som tycks ha en sim alldeles i när-
heten av SS? Är det också en kund till er?
Det kan jag inte säga något om nu.
Vad tror du om SLs fortsatta utveckling? Kommer det att 
bli möjligt att resa mellan olika 3-D-världar inom en snar 
framtid?
Johan låter förstå att han inte ser nyttan med att kunna 
flytta mellan världarna. Det kommer hela tiden nya värl-
dar. Just nu är ju Facebook intressant. Det är ju mycket 
enklare teknik och har lägre tröskel för nykomlingar och 
lockar många liksom WoW.
Vad tycker ni om Slainthe?
Den är bra. Man måste förstå att görs som fritidsverksam-
het så vi vill inte ställa några krav. Men en jämnare utgiv-
ningstakt kunde vara bra.

Nu började det bli bråttom för Johan som måste passa ett 
tåg till Uppsala och det intressanta kaffemötet avslutas. 
Jag tackar för kaffet och släntrar hem full av funderingar 
över Second Swedens framtid.

    /Roffe Fride
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Hur bygger man hästens mage, ben, manke, huvud osv 
med “utdragna bollar”? Det blev många försök innan jag 
lärde mig att någorlunda efterlikna en dalahäst i tre di-
mensioner, där “bollarna” satt på rätt ställe även om man 
åkte runt den. Magen var värst, och att anpassa texturen 
(kurbitsen) där, samt att få rätt röd nyans.

Ännu stoltare letade jag upp Johan (nu började han bli svår 
att få tag på).
Godkände han detta förslag nr 2? Nej det gjorde han inte! 
För mager sa han, mera
former! Men han gillade färg och kurbits. Andra förslaget 
också underkänt!

Det var bara att åter-
vända till sandboxen, och 
ge hästen mera hull. Jag 
måste lära mig mer om 
hur man applicerar tex-
tur på en “utdragen boll” 
och så låta samma textur 
fortsätta på nästa “boll. 
Bäst att ge dalahästen 
lite rundare former lite här 
och var!

Efter många försök blev resultatet någorlunda, men jag 
upptäckte att dalahästen måste tåla att beskådas mycket 
nära. Det blev ett inpassningsjobb på många ställen och 
koll av att det såg bra ut från olika håll. Nu hade jag hittat
funktioner för belysning och satte en lampa i dalahästens 
“kam” bara på kul. 

Nog hade den runda-
re former! Nu skulle 
väl Johan säga OK? 
Har var nu svårare 
och svårare och hitta, 
nu hade det nog bli-
vit lite fart på SS. Till 
min glädje tyckte han 
om utförandet och 
det plingade i min lin-
denapparat: 10.000 
lindens! Aldrig hade 
jag haft så mycket 
lindens!

Dalahästen blev 
snabbt en medelpunkt 

framför dansbanan, folk satt på och under den. 
Min stolthet växte när jag t.o.m fick se dalahästen i TV 
(men bara nån sekund). Johan Howard och Natalie Moody 
uppträdde i ett nyhetsprogram.

Jag tyckte det var kul att läsa om dalahästen på Jinges 
blogg:
“En lustig detalj var att precis då min tredje alias-avatar 
damp ner vid brasan i SS så var det någon vid elden som 
sa: “ - Den ser ut som en målad gris..” Precis så
beskrev jag nämligen den dalahäst som man lyckats få 
dit. Den ser ut som en målad gris, något som jag givetvis 
fick ovett för..”

Nu finns dalahästen på nya Second Sweden (tack ni som 
insisterade), den står i parken och ser lite ensam ut, men 
tack vare den lärde jag mig bygga och fick en bra start i 
SL.

För pengarna kunde jag hyra en tomt på Svea Sverige, där 
jag träffade många underbara grannar. Numera bor jag 
på Glädje med Zaryna Zapedski, Apmel Goosson och Kay 
Uggla som närmsta grannar.

             /IronSide Carlberg

Dalahästen  
En berättelse från verkliga Second Sweden
I mars 2007 hittade jag till SL. Hade läst lite i datortidning-
ar om SL och så skrevs det i vanliga tidningar om Sveriges 
ambassad som skulle byggas. Datorspel är inte min grej, 
men detta var ju nåt annat.

Efter sedvanlig övning på att inte krocka, klä sig, flyga och 
bygga kom jag så småningom till Second Sweden. Det ur-
gamla mysiga Second Sweden med dansbana, fontän
och en stockvedsbrasa (som multiplicerade sig själv.)

På räcket till dansbanan satt alltid en massa trevliga män-
niskor, framför gick/flög vi nykomlingar och försökte und-
vika att krocka. Min första dans med 20 andra där alla 
dansade i takt (med varandra, inte med musiken) var en av 
de stora första aha-upplevelserna, detta var SL.

Jag lärde mig grunderna i byggeri, genom att prova mig 
fram. Då insåg jag att man måste ha lindendollar för att 
kunna ladda upp texturer. Hur få lindendollar? Jag började 
hålla superenkla byggkurser, där jag tog 5 lindendollar per 
deltagare (gratis om dom inte hade några pengar.)
Konstigt va enkelt det var på den tiden, ofta och snabbt 
fick man ihop 5-7 deltagare som ville lära sig byggeriets 
grunder. 

Mina lindendollar växte, nu hade jag råd att ladda upp tex-
turer och lära mig lite svårare saker. Jag ville ha nåt att 
bita i.

På dansbanestaketet satt ofta en konstig prick, vit i ansik-
tet och med skotskrutiga kläder. Fråga honom om jobb sa 
nån, han äger stället.

En dag tog jag mod till mig, och frågade ho-
nom (Johan Howard) om det fanns nåt för 
mig. 
 "Vad sysslar du med i RL?", frågade han. 
 "Tja webb, programmering, databaser."
 " Kan du nåt om 3D-modellering?", blev 
hans följdfråga. 
 "Javisst sa jag och hoppades att kunna ta 
reda på vad det egentligen var lite senare."
 "Kan du bygga en dalahäst då?", frågade 
han. 
 "Ja, det tror jag väl, sa jag", och tänkte
på att rita djur var en av mina större brister. 
 "Ok, du skall få 10.000 linden om du kom-
mer fram med nåt acceptabelt", sa Johan.

Först tänkte jag på hur jag skulle hitta tex-
turen. Lade en av våra små dalahästar hemma på scan-
nern. Med lite pusslande kunde jag “bre ut “ texturen nå-
gorlunda. Tog
också en massa mått.
På en sandbox (som fanns på SS på den tiden), började jag 
mina försök. Kanske skulle man testa om Johan gillade 
kubismen? Det är ju mycket lättare att bygga med släta

ytor. Det där med tex-
turer var ju inte så lätt 
upptäckte jag, man har 
ju transparens, grund-
färg och textur. Mer att 
lära!

Jag fick fram ett för-
slag, på den tiden var 
jag lite stolt över det, 
men idag...

Vad Johan skulle säga? 
Ja inte gillade han ku-
bism förstod jag. 
 "Rundare, rundare!" sa 
han, "Återkom!"  Första 
förslaget underkänt!
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Gör som IronSide 
Carlberg , skicka 
in en berättelse 
från Second Life 
som du vill sprida 
vidare till andra 
avatarer.
Den här artikeln 
har tidigare varit 
publicerad på Tina 
"PetGirl" Berg-
mans blogg
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publicerad på Tina 
"PetGirl" Berg-
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SÄLJES !

Har du något du vill tipsa om 
eller efterlysa i så fall skriv 
till oss på: 
satorin@xroad.co.uk
eller stöt på någon av våra 
reportrar ute i SL.

I dagarna med Pirate Bay åtal och allt kommer upphovs-
rätt och annat på sin spets. Jag kan ha förståelse för att 
när man ser en taskig sexgen säng att man kör en kopia 
och lägger in egna animationer. Jag kan ha förståelse för 
att när man hör en underbar sång av Rammstein vill man 
spela den för sina simgrannar. Jag kan dock inte ha för-

ståelse för att om man får en gratis produkt från Ziggy 
med enda kravet på att få ändra och sälja det är att man 
ger sina kunder samma rättigheter, nämligen att ändra 
och sälja. Istället väljer man att hindra dem från detta. 
Jag har råkat ut för en sådan bedragare, Hunney Jewell, 
hon har gjort några små ändringar till Ziggy’s ZHAO-II och 
paketerat detta med några grattis animationer och konfi-
gurerat det för manliga och kvinnliga avatarer. Bra jobb, 
klart mer värt än det 10 linden hon vill ha om det inte 
vore för att hon samtidigt tar bort mina rättigheter som 
kund. Hennes version kan jag inte längre ändra i, jag kan 
inte ge bort den. Mina rättigheter saknas helt. När jag fick 
min HJAO upptäckte jag detta och påpekade att jag inte 
kunde ändra i skripten, som svar fick jag att jag inte köpt 
detta, och skulle behöva betala henne 10 000 till. Med 
tanke på att hon inte får, enligt upphovsrättslagen, sprida 
programmet
baserat på ZHAO, och Franimation, tycker jag det är gan-
ska oförskämt att ställa detta krav på mig. Tyvärr verkar 
hon inte bry sig om sina kunder eller lagen för fem öre, 
utan försöker kränga detta till ovetande animatörer. ZHAO 
är en bra produkt, köp den gärna ge gärna Ziggy ett bidrag 
men hjälp till att sprida hur Hunney utnyttjar andras jobb 
för att lura till sig extra pengar. Hennes agerande är tvärt 
emot allt som öppen källkod står för. Om ni hittar någon 
produkt baserad på HJAO skicka mig ett IM jag är intresse-
rad av hur många hon lurat att betala de hutlösa 10 000.

            /Nadine Nozaki

Respekt för andras arbete

Måste tipsa om många bra bloggar som finns 
på det väldiga nätet där ute. Om man är filmnörd 
kan man citera filmen Aliens. 
 "I rymden hör ingen ditt skrik"
Så är det om man inte hittar de som skriker. När man dä-
remot gör det kan man få mycket intressant läsning och 
många kluriga funderingar med  sig i sitt väldiga bagage 
som man konkar runt med och som kallas för livet.

Först ut är Fenoes blogg som handlar om hennes många 
funderingar och experiment i SL:
http://galenskaparna.blogspot.com/

Nästa tips är bloggen som berättar om allt som händer på 
svensköarna Second Sweden - ett kärt husorgan:
http://secondsweden.se/

Nästa man till rakning är en kvinna(?) som också kryssar 
mellan vanliga och vansinniga funderingar rörande SL:
http://tinasuniversum.blogspot.com/

Många spännande 
svenska bloggar om SL 

En antal tomter i storlekar från 1900 till 4500 kvadrat-
meter finns  nu att hyra enbart för svenskar på simmen 
Gladje.
http://slurl.com/secondlife/Gladje/55/37/22
Väl där är det bara att välja tomt och klicka på Buy land 
under fliken World. Lättare kan det knappast bli :-)
På Gladje kan alla tomtägare dessutom forma landska-
pet på tomten efter eget tycke. Svensk estatemanager, 
Smithers Daviau, finns att prata med. Hyresvärd är Steve 
Mafouz. 
   /Apmel

Bloggen som hjälper till att man-
talsskriva alla avatarer och flikar in 

bilder och klurigheter från våra svenska 
event i den virtuella verkligheten:

http://ikacioc.blogspot.com/

Funderingar om konst och konstiga saker vi avatarer hittar 
på i SL - kräver att man inte sovit på engelskalektionerna: 
http://www.whiteroomstudios.blogspot.com/

En blogg om virtuella världar och lite till finner man på:
http://blogg.sogeti.se/virtualworlds/

Under rubriken "Mitt liv som Apmel" får man lite förståelse 
eller kanske inte på filosofi, vilket kanske är det som me-
nas med filosofi:
http://apmel.blogspot.com/

Slår också ett slag eller kanske rent av en hel spikklubbaför 
denna svenskanknutna World of Warcraft blogg/forum:
http://tnc.blogaloo.com/

             /Satorin Vacano                            

Lediga tomter!
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Mord av andra 
graden är en 
följetong  i Sl-
Miljö SoM Man 
kan följa här i 
tidningen . 

/Satorin vacano

MORD AV ANDRA GRADEN

Kapitel 3 - Flykten:

Monica Harrison var rasande på sin chef som verkade gå 
bakom hennes rygg. Trotts att ingen av de ur hennes per-
sonal som blivit beordrade att följa efter den där nyfikne 
reportern  ville prata med henne förstod hon vem som låg 
bakom det hela. Utan att knacka gick hon rakt in på che-
fens rum. 
 "Så bra att du kom", sa den självsäkre Hugh Logan där 
han satt bakom sitt vräkiga skrivbord i teak. 
 "Jag vill att du samarbetar 
med Chris här", han pekade 
på en försynt datanörd som 
nervöst log mot henne, 
"han är en av våra mest 
rutinerade programmerare 
här på företaget och det 
han inte kan om gridens sä-
kerhetsluckor och hur man 
täpper till dem är inte värt 
att veta."
Monica visste inte om hon 
skulle bli lugnad eller mer 
oroad av det som hennes 
chef sa till henne.
 "Jag kan inte göra mitt jobb om du beordrar min personal 
att springa bakom min rygg."
 "Det var inte min mening. Vi trodde vi kunde gripa mörda-
ren och vi hade inte tid att informera dig. Jag är hemskt 
ledsen."
Monica trodde inte på ett dyft av vad hennes chef sa men 
lät det vara för denna gången. Hon nickade åt Chris som 
stått tyst under hela samtalet.
 "Följ med mig så ska vi se vad vi kan komma fram till......
tillsammans."
Steve Jefferson såg hur hans kvinnliga chef kom in i det 

stora rum som utgjorde kontoret. I hennes släptåg följde 
en töntig yngling med glåmig hy. Steve hade skamkänslor 
för att han gått med på att gå bakom sin närmaste chefs 
rygg eftersom han gillade henne både som person och 
chef.
 
Lukas visade runt sin vän journalisten i det stora biblio-
tekslika rummet med alla resemålen.
 "Jag vet ett perfekt ställe där ingen kommer att hitta oss. 
Platsen är det bara få som känner till."
Med en knapptryckning försvann de iväg. Mannen som 
förföljt och iakttagit dem log och antecknade vart de för-

svunnit. Han polerade sin 
monokel och sände iväg 
ett meddelande till sin 
kompanjon. 

På kontoret svor Steve 
över de arbetsuppgifter 
Monica satt honom i som 
hämnd för hans svek. 
Plötsligt såg han hur en 
välbekant avatars namn 
poppade upp på hans 
skärm. Bakom avatarnam-
net dolde sig hans högste 

chef Hugh Logan, men det var bara han som visste det på 
hela kontoret. Av ren nyfikenhet beslutade Steve sig för 
att med sin alt, komma så nära sin chef som det bara gick 
för att fästa en "bug". Hughs avatar Luther Hex , märkte 
inget eftersom han var lika självupptagen som sin ägare. 

När allt blev ljust efter att teleportören förflyttat dem från 
det stora biblioteket såg Satorin att han och Lukas be-
fann sig i en trång grotta utan öppning.

                                                      .........fortsättning följer
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