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Lyckat firande av Norges 
nationaldag i Second Life

Det har visserligen redan sipprat ut på bloggar 
och i Second Life om vår existens men vi tänkte 
med detta nummer av Slainthe göra en officiell 
lansering av webbtidningen - Magazine Virtual 
Worlds - http://mvw.se  .
Tidningen är ett samarbete mellan Slainthe 
och tidningen Sydsvenskan. 
Slainthes reportrar kommer att stå för det re-
daktionella innehållet medan Sydsvenskan 
bara kommer att bistå med tekniken runtom-
kring i form av programvara, teknisksuport och 
domän. Sydsvenskan kommer även att upplåta 
en markbit på sin sim sydsverige där Magazine 
Virtual Worlds kommer att uppföra sin redak-
tion.
Tidningen Slainthe kommer att finnas kvar i pdf-
format som en månadstidning som tidigare
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Vi som gör tidningen Slainthe är:
chefredaktör och ansvarig utgivare

Satorin Vacano

reportrar och fotografer

Ambrooshia DeCuir, Apmel Goosson, Kay Uggla,
Natalie Moody, PetGirl Bergman,Rebecka Beck 

Roffe Fride, Satorin Vacano, Tomas Forsman, Zaryna Zapedzki

mailadress

mailto:satorin@xroad.co.uk 

Det har visserligen redan sipprat ut på bloggar och i Second 
Life om vår existens men vi tänkte med detta nummer av 
Slainthe göra en officiell lansering av webbtidningen - Ma-
gazine Virtual Worlds - http://mvw.se  . Anledningen till 
att vi dels byter namn men också publiceringsform beror 
på flera orsaker. 
Namnbytet beror 
på att vi under det 
gångna året ofta 
har fått påpekan-
den att namnet 
Slainthe är krång-
ligt att stava till 
och komma ihåg 
vilket vi nu tar till 
oss. Namnet Slain-
the var en lek med 
ord där jag grunda-
ren Satorin Vacano 
ville få med SL på 
något vis. Whisky 
älskare som man 
är och då framför 
allt älskare av god 
skotsk malt whisky 
föll sig ordet Slainte 
eller Slainthe som 
är gaeliska som 
betyder skål. Leker 
man lite med ordet 
och delar up det blir 
det även “SL aint 
he” - SL är inte han 
eller SL är inte här. 
Namnet Slainthe 
blir kvar på vår pdf-
tidning som vi även i fortsätt-
ningen kommer att publicera men 
med ett eventuellt sommaruppehåll (mer 
om detta längre fram) sedan gör vi även numera 
en webb-tidning där vi vill sticka ut hakan och lägga fokus 
även på andra onlinevärldar, därav namnet Magazine Vir-
tual Worlds. I och med att vi nu startar en webbtidning kan 
vi snabbt berätta om senaste nytt eller saker som är på 
gång i de virtuella världarna.

Tidningen - Magazine Virtual Worlds är ett samarbete mel-
lan Slainthe och tidningen Sydsvenskan. Slainthes report-
rar kommer att stå för det redaktionella innehållet medan 
Sydsvenskan bara kommer att bistå med tekniken runt-
omkring i form av programvara, teknisksuport och domän. 
Sydsvenskan kommer även att upplåta en markbit på sin 
sim sydsverige där Magazine Virtual Worlds kommer att 
uppföra sin redaktion. Ansvarig utgivare för mvw.se blir 
Satorin Vacano/Fredrik Almryd.

Sedan måste vi tyvärr berätta en tråkig nyhet. En av våra 
första skribenter Natalie Moody kommer att sluta att skri-

va för oss eftersom hon har fått mer krävande arbetsupp-
gifter i RL samt massa annat att planera. Vi på tidningen 
hoppas bara att det är en paus i hennes skrivande och att 
hennes musikspalt/artiklar  framöver kommer att dyka 
upp i tidningen igen.

Undertiden får vi an-
dra förkovra oss i det 
som händer på alla 
musikscener ute i 
det väldiga Second 
Life. 

Som chefredaktör 
ställer man sig ofta 
frågan om det be-
hövs en tidning om 
Second Life och an-
dra virtuella världar.
Några SL-tidningar 
har lagt ner medan 
andra ökar takten.
En av de större SL-
tidningarna är den 
tysktillverkade The 
Avastar som numera 
har lämnat pdf for-
matet och blivit en-
bart en webb-tidning 
vilket jag personli-
gen tycker är mycket 

synd eftersom deras pdf-
tidning var ett mästerverk när det 

gäller layout. Deras nya webb-tidning är 
rörig och lockar inte mig till att läsa så många ar-

tiklar som tidigare vilket är synd. Detta är en av anledning-
arna till att vi kommer att behålla båda plattformarna för 
att tillgodose allas smaker. 
Har du några åsikter om vad du vill läsa om i våra tidningar 
så tveka inte att höra av dig till oss på antingen mail: 
satorin@xroad.co.uk eller hoppa på oss inne i SL.

När vi nu spänner bågen med en ny tidning behöver vi 
också fler skribenter eftersom vi kommer att bevaka fler 
virtuella världar än tidigare. Så är du en som brinner för en 
speciell onlinevärld och samtidigt gillar att skriva så tveka 
inte att höra av dig till oss. Flera av oss ser skrivandet i tid-
ningarna som en extra krydda med livet som avatar. Man 
får anledningar till att nosa fram saker som man inte hade 
gjort annars eller får trevliga pratstunder med folk man 
aldrig tidigare träffat. Man får massor av roliga tips på stäl-
len och event som man annars aldrig fått höra talas om.
Så missa inte chansen till en trevlig hobby vid sidan om 
dit onlineande.

          /Satorin Vacano, chefredaktör för
            Slainthe och Magazine Virtual Worlds

http://slurl.com/secondlife/swedish%20institute/70/212/30


Malmö spräcker sin budget för 
sitt Malmo i Second Life

Sida 5

Det behövs ytterligare 300 000 kr för att Malmö skall kun-
na förverkliga sin satsning i Second Life. Slainthe var den 
tidning som först kunde informera allmänhet och media-
kollegor om att Malmö har fått 814 000 kronor från EU för 
att genomföra projektet. Från början var det meningen att 
Malmöborna inte skulle behöva skjuta till en enda krona 
till sitt informationscenter i Second Life. Men det visar sig 
att ytterligare 300 000 
måste budgeteras för 
genomförandet.
”Även en kommun 
måste våga ligga i tä-
ten” säger Daniel Pers-
son, politiskt ansva-
rig för satsningen på 
Second Life i Malmö. 
Daniel Person menar 
att en stad som Malmö 
måste våga satsa och 
prova det som är nytt. 
Detta trots att det sä-
kert snart kommer att 
finnas ny teknik med 
förenklade möjligheter för 3d virtuell kommunikation mel-
lan medborgarna och mellan den enskilde medborgaren 
och stadens olika verksamheter.
Grete Lindhe som driver och ansvarar för ”Second Life”-pro-
jektet i Malmö berättar att projektet kommer att omfatta 3 
simar.  Den som söker efter Malmo i Second Life kommer 
att finna en strax intill Second Swedens simmar. Malmo-
simmarna är stängda under byggtiden och kommer att 
öppnas först under början av december 2008.  
VM-data är huvudleverantör och konsult. Som underkon-
sult i rollerna som byggare och designkonsult finns Second 
Sweden’s ägare Early October med Johan Hedberg som 
ägare och primus motor. Det tycks vara så att det dagliga 
fyllandet av Second Sweden med innehåll har kommit att 
få stå tillbaka för rollen att vara rådgivare och konsult i de 
virtuella världarna och för de sociala 3d näten. Vi avatarer 
ser med oro att ledande entreprenörer i SL väljer att tona 
ner det dagliga arbetet att skapa trafik till sina simar. 
Syftet med Malmös satsning på Second Life är att skapa 
ett interaktivt informationsforum för Malmö. Där skall det 

Flera butiksägare blev idag förvånade när de upptäckte 
att deras butiker i Second Sweden 3 hade upphört och 
att deras saker blivit återskickade till deras inventorys 
utan någon förvarning. Simägaren meddelade dem föl-
jande: “Hej, vi kommer att stänga ner butikerna i Second 
Sweden för att göra om SIMen. Du har därför fått tillbaka 
innestående hyra och dina saker kommer att returneras 
till dig. Mvh Johan”
Vad som kommer att hända med simen är oklart och 
simägaren Johan Howard ville inte berätta något när tid-
ningens reporter fick tag på honom över facebook.

 ”Vi kommer att stuva om lite på ön och eftersom vi hade 
tid över var det inte mycket att tjafsa om”, förklarar Johan 
Howard innan han fortsätter, “vi ska använda SIMen till 
annat.”
Vad som blir kvar av det gamla är osäkert men att buti-
kerna kommer att försvinna för gott är i alla fall säkert.
 ”Det är för mycket admin och för lite intäkt. Vi kommer 
att koncentrera allt till ett mindre område och försöka 
göra det bra istället.”
Det är också osäkert om för hugade spekulanter man ska 
kunna hyra in sig i någon av de tomma butikslokalerna i 
den lilla staden bredvid.
“Vi får se. Har inte bestämt mig där än. Det tar för mycket 
tid”, svarar simägaren Johan Howard.
Kritiken som han fått på ett antal bloggar angående de 
hastiga vräkningarna tar han med ro.
 ”Tror det var Apmel som drog för stora växlar som van-
ligt.”
Var svenska butiksägare nu ska hyra in sig är frågan när 
de sista möjligheterna på svensk SL-mark nu försvunnit. 
Att behovet och viljan finns råder det inget tvivel om.

                  /Satorin Vacano

Butiksägare utslängda på gatan 

finnas plats för evenemang med anknytning till Malmö. 
Men framför att skall det bli ett komplement till det infor-
mations- och medborgarcenter som byggas upp i Real Life 
nära Jägersro i Malmö. 
Malö har hittat en smart lösning att koppla sin beman-
ning av sina simar till det planerade informationskontoret 
i Jägersro. På så vis behövs ingen extra bemanning som 

t ex Svenska Institu-
tet måste ha för att 
orka ge service mot 
sin målgrupp. En bra 
bemanning är viktig, 
säger Grete Lindhe. 
Enligt obekräftade 
uppgifter kostar drif-
ten vår ”ambassad” 
i SL motsvarande 2 
heltidstjänster. Dom 
kostnaderna skall 
inte drabba skatte-
betalarna i Malmö. 
Från början uppgavs 
att de 814 000 kro-

norna, som Malmö fått i bidrag bl.a. som EU-medel skulle 
räcka och skattebetalarna skulle inte  behöva skjuta till en 
enda krona för Malmo-projektet i SL. Men det uppges nu 
att ytterligare 300 000 kr kommer att behövas.
På dom 3 simarna kommer det bl.a. att finna en kopia av 
någon av Malmös mest kända parker och samlingsställen. 
Gatukontoret ser gärna att det blir Pildamsparken. Det 
tycks vara så att det är populärt att göra en kopia av kända 
miljöer i RL. Är det av en ren händelse att Sweden Island 
liknar Kungsträdgården i Stockholm. Kan det finnas idé-
makare och byggare som bygger på båda plattformarna? 
En kopia av Stadsbiblioteket finns också i planerna för 
Malmo, berättar Grete Lindhe vidare. 
Ännu återstår mycket arbete innan Malo-simmarna kan 
öppnas i början av december 2008.
Slainthe’s reporter kommer att följa Malmos spännande 
utveckling.

                     /text: Roffe Fride  
                       foto: http://www.hultberg.nu 
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För snart ett år sedan annonserade TeliaSonera på sin 
website att man bestämt sig för att prova Second Life. 
Det ledde till att jag kontaktade Håkan Dahlström, an-
svarig för TeliaSoneras satsning i SL och ansvarig för mo-
bilmarknaden. Han berättade då att man skulle utlysa en 
tävling för att få fram utmanade förslag på tjänster och 
utformning av TeliaSoneras SL-satsning.

Sedan hördes inget mer från TeliaSonera. Alla förfråg-
ningar av Slainthes reportrar möttes med tystnad eller 
starkt avböjande svar av typen: ”Vi vill inte uttala oss.” 
”Det är inget att skriva om nu och vi kommer igen.”

Häromdagen fick jag en delvis motsträvig kontakt med 
TeliaSoneras informationsavdelning som efter en del un-
dersökningar lät meddela att TeliaSonera för länge sedan 
har lagt ner alla ansträngningar att etablera sig i Second 
Life. Man hade dock genomfört tävlingen och korat tre 
pristagare: Daniel Lönn, 1:a plats, Håkan Henriksson 2:a 
plats och på 3:e plats Jerker Holm.  

Orsaken till att Telia Sonera har övergett sina ambitio-
ner i SL är att det inte finns tillräckligt många avatarer 
som ger en tillräckligt stor målgrupp för deras tänkta 
satsning.

Telia Sonera är inte det enda större företaget som lämnat 
SL. Under våren har Mercedes-Benz stängt sina simar. 
Man fick inte ut de värden som man hade förväntat sig 
för de kostnader man hade. Slainthe kommer att följa 
utvecklingen för de svenska företag som finns här i SL.
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Steven Looby eller 
Stefan Johansson 
från natverketsip.se 
som han igentligen 
heter hoppas in i det 
sista på att någon 
annan person eller 
organisation ska ta 
över simen. Blir det 
inte så kör de igång 
nedstängningen från 
den 10/6. Vad som 
kommer att hända 
med byggnaderna 
och organisationerna 
som i dagsläget be-
finner sig på simen 
är oklart. 
När tidningens repor-

ter berättade om nyheten för Second Swedens ägare, Jo-
han Howard, kommentar.
 "Säger du det? Men det var väll ändå väntat."
Några som däremot blev tagna på sängen var den nybilda-
de gruppen New Sweden som är en grupp som startades 
för att få liv i någon av de gamla svenska mötesplatserna 
eller skapa en ny. Deras förhoppningar var att SRCs sim 
skulle bli denna mötesplats med ett brett engagemang 
bland sina medlemmar. Vad som nu kommer att ske är 
oklart men att luften gick ur gruppen är i alla fall klar.

               /Satorin Vacano
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Telia Soneras Litauiska dotterbolag har dock en sim, Om-
nitel. Den har formen av Litauen och är tänkt att vara en 
samlingsplats för Litauiska invånare i SL. Slainthes repor-
ter gjorde ett besök där och fann en stor ekskog och en 
stor arena i form av ett stort klot.  Runt arenan en mängd 
reklam för ägarens verksamhet i RL och en uppföljning av 
ett ekodlingsprojekt. Där listas de som lyckats bäst med 
odlingen av sin egen boek. Ja den som vill har fått ett frö 
som man får placera på en ledig liten markbit. Med rätt 
omvårdnad växer trädet och blir stort och pampigt. Ja till 
slut så stort att du kan bygga din koja där som kan bli ditt 
hem i Second Life. En trevlig och unik idé, som har enga-
gerat många. Grattis Omnitel!
         /Roffe Fride

Reaktionerna bland de 
svenska avatarerna i Se-
cond life var starka när 
de nåddes av nyheten om 
att Svenskt Resurscenter 
läggs ner. Det var Slain-
thes syster tidning mvw.
se som för lite mer än en 
vecka sedan förkunnade 
nyheten. SRCs Steven 
Looby meddelade att de 
tvingas stänga sin sim när 
finansiärerna Studieför-
bundet Vuxenskolan drog 
sig ur projektet. SRCs sim 
som är en utbildningssim 
har drivits med pengar 
från projektet Frizon vars 
projekt sträcker sig till 
årsskiftet men simen kan komma att stängas redan om 
en vecka.
 “Det är lite tråkigt att folkbildningens regelverk släpar ef-
ter så mycket så att dagens digitala folkbildning inte pas-
sar in någonstans”, svarar en besviken Steven Looby när 
MVWs reporter träffar honom. 
 “Hade regelverket stämt med verkligheten så hade en 
träff inne i Second Life vara lika mycket värt som en träff 
i verkligheten. Nu får vi vänta på någon form av besked 
under 2009 och inte ens då är det säkert att digitala ac-
cepteras.”

TeliaSonera har inga ambitioner i SL
men deras dotterbolag odlar ekskog  
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På svenska Avatars 
United som är en 
liknande social-nät-
verksida ser man på 
uppköpet med blan-
dade känslor. 
“Läskigt tycker jag…. 
Rupture var en av 
våra top fyra konkur-
renter”, säger Thor 
Olof Philogène som 
är en av grundarna 
till Avatars United.
“Rent konkret så har 
vi nu en konkurrent 
med enorm ekono-
misk muskel. Samtidigt så visar det en tro på företag som 
oss, att branschaktörer tror på vår framtid ! Så samman-
taget väldigt blandade känslor.. främst obehag dock."
   
               /Satorin Vacano

EA Games köper Rapture 
för 30 miljoner dollar

EA Games ska enligt flera källor ha köpt upp den ameri-
kanska sociala-nätverkssiten Rapture för 30 miljoner dollar. 
Rapture kan mest liknas vid ett Facebook för avatarer och 
som är grundat av Shawn Fanning som låg bakom fildel-
ningstjänsten Napster.
Sidan startade som ett socialt-nätverk för onlinespelet World 
of Warcraft men kom bara ut i en betaversion innan den 
stängdes. Varför EA Games nu köper företaget vet man inte 
men det spekuleras om att de är ute efter tekniken bakom 
siten eftersom sidan ännu inte hade så många användare. 
På Raptures hemsida beskriver man hur siten är tänkt att 
fungera som en koppling till de olika spel som användaren 
spelar där resultaten visas på dennes profilsida men även 
på användarens vänners sidor.

Blue house, Amberaldus (81, 52, 56)

Stor besvikelse efter beskedet om att 
Svenskt Resurscenter går i graven  

http://www.avatarsunited.com/sv/discover
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Den där stora konstiga 
grejen högt där uppe på 
ställningen. Vad är det?  
Ställningen? Nu ser jag 
det är en strykbräda! Oj 
här får man se upp så 
att man inte blir platt 
under strykjärnet. 
Plötsligt efter att ha 
samlat mig efter 
den som vanligt 
lite stökiga ”taxi-
resan” i SL mär-

ker jag att jag har 
krympt. Är det någon ny grej 

i ”Appearance” som jag inte upptäckt tidi-
gare som slagit till eller är det ett av Lindens småstrul 
som drabbat oss. För jag är inte ensam. Alla avatarer 
tycks ha krympt. Konstigt! Jag kryper bort över mar-
ken. Nej det är ett golv i jättarnas kök! Då förstår jag 
har blivit en lilleputt! Bäst att skydda sig. Där borta 
under taket tycks några ha samlats. Nej nu ser jag, 
det är ett skåp. Jag kryper in under skåpet om en 
liten mus in i mörkret under skåpet. Här var det 
tryggt. Måste samla mig lite.
Vilken tur dom har stuckit till jobbet ser det ut 
som, Så stökigt dom har det. Som hemma hos mig i RL. 
Utspilld Coca Cola! Jag tar mig runt den sockerklibbiga sör-

jan. Tur att vi avatarer kan flyga tänker jag och förstår att 
Teskedsgumman måste ha haft det svårt.

Långt där nere ser jag nått 
stort svart. 

I Nils Karlsson Pysslings och 
Teskedsgummans värld

När ögonen vant sig (rezzat) ser jag att 
vi lilleputtar inte är ensamma här. Oj 
dom har en katt! Jag kryper försiktigt 
närmare för jag skulle vilja veta lite 
mer om dom som bor här. Katten sä-
ger inte så mycket bra ligger och lu-
rar på en grön liten gubbe som sitter 
i hans matskål. Jag är glad att han 
inte bryr sig om mig. Fast jag ser ut 
som jag gör.
Borta på diskbänken står en skål 

med glass kvar. Und-
rar hur 

den 
smakar? Men oj 
vad tung skeden 
är! Jag får lägga 
mig på mage och 
slicka i mig. Tur att 
ingen ser mitt bords-
skick här djupt nere i 
skålen. Usch vad klad-
dig jag blev på fenan! 
Jag flyger upp och vilar 
på taklampan ett tag 
innan jag drar mig hem-
åt till min lugna sjö.

Härifrån har man en fantastisk utsikt 
över det hela. Snart dyker det upp en 
svart ökenräv som slår sig 
ner bredvid mig i lamp-
kronan. Han visar sig vara 
en riktig ”walk-about” från 
Australien. Det var skönt 
att sitta där och dingla med 
fenan och fundera tillsam-
mans över hur ett lilleputtliv 
skulle vara. Men snart kom vi 
in på ursprungsbefolkningar-
nas mystik och lilleputtarnas 
värld förbleknar mot den verk-
lighet som finns runt om i vår 
RL-värld. Men det är en annan 
historia.
    /Kay Uggla

Ironman anses av många som sporternas sport och är en 
triathlontävling som består av 3,8 km simning, 180 km 
cykling och tillslut löpning 42 195 meter som är en mara-
ton. Tävlingen uppkom på Hawaii där man länge diskuterat 
mellan simmare och löpare vilka idrottare som var mest 
tränade. När sedan marinofficeren, John Collins gav sig in 
i debatten och påstod att cyklister var de mest vältränade. 
Han föreslog att man skulle hålla en tävling i de tre olika 

IRONMAN-tävling i World of Warcraft
grenarna under en och samma dag med sträckor från kän-
da lopp. Första året genomförde 12 män loppet och sedan 
dess har det växt och blivit den ultimata kraftmätningen för 
extremsportare.

Grenarna som man tävlar i när nu sporten når onlinevärlden 
World of Warcraft är av lite annorlunda slag.
 "Utmaningen kommer vara att levla sin karaktär till 10, 
fiska upp sin level till fiskelevel 25 samt hitta en check-
point och därefter springa in i mål", svarar arrangören Thor 
Olof Philogène från Avatars United.  
Vilken startplats, realm eller ras man kommer att tävla 
med är ännu hemlig så att man minimerar möjligheterna 
till fusk.
Priserna är flera men det pris som hägrar mest är nog ett 
Playstation 3 till vinnare. Tävlingen kommer att hållas på 
Inferno online i Stockholm torsdagen den 5:e juni klockan 
19.00.
 "Hittills har vi fått 40 stycken anmälningar vilket är bra för 
ett första event", svarar en nöjd arrangör.

                                      /Satorin Vacano Sida 9

http://slurl.com/secondlife/swedish%20institute/70/212/30
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G&F Estates
presenterar

Vaxholm by öppnat!
Vi erbjuder många sorters stugor i olika storlekar med trädgårdar omringat 
av grönområden och lugna rena Lindens vattendrag. Pris: från 150L/vecka.

Just nu har vi för andra gången ett special erbjudande:
Hyr 4 veckor och Ni får 7 dagar extra GRATIS!

SLURL går till vårat kontor i Vaxholm där ni även kan få information om våra 
andra två byar med hus till uthyrning, på våra vendors. 

Frågor? Skicka IM till : Bailarin Franciosa
http://slurl.com/secondlife/Iaconelli/188/57/29
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Anledningen till att Norge firar sin nationaldag den 17:e 
Maj beror på att man fick sin grundlag den dagen 1814 på 
Eidsvoll. På den tiden var Norge en del av Sverige och det 
var först 1905 som man blev självständiga.
 "Grunnen til at denne nasjonalismen er så hardt festet i 
nordmenn ligger nok i mye av det landet har vært igjen-
nom av unions tider (Sverige og Danmark) og at landet var 
under okkupasjon av Tyskland i 2. verdenskrig. Det er ikke 
så lenge siden og historien rundt hvordan folk levde på den 
tiden under okkupasjonen er noe alle kjenner til og man
vet å verdsette friheten. Derfor er dagen i dag mer for å 
feire frihet og felleskap enn det som skjedde på Eidsvoll 
i 1814."
Om någon nu missade det norska nationaldagsfirandet i 
Second Life så vill Norseman Eriksen göra om det även 
nästa år trotts en del strul som uppstod under kvällen.
 " Ja det blir det garantert. Det var ganske mye lag denne 
kvelden så vår artist Ernst Edman hadde problemer med å 

rezze sin tipjar og gitar. Det 
tok over 20 minutter fra han 
la de ut på scenen til de duk-
ket opp. Så lenge stod han 
og spilte uten å ha sin gitar 
der. Plutselig kom alt på 
plass. Ellers gikk alt som det 
skulle."

           /Satorin Vacano         

         Bild:Norseman Eriksen 
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Det var visserligen en liten tjuvstart på Norges nationaldag 
som man firade redan den 16:e Maj i Second Life. Anled-
ningen till att man anordnade festen dagen innan berodde 
på att de flesta av de norska avatarerna ville fira den ute i 
den riktiga verkligheten.
Värd för festligheterna var norrmannen Norseman Eriksen 
som piffat och fixat under en längre tid för att få till rätt 
feststämning. Besökarna bjöds på allt från norska flaggor 
till ett musikframträdande av hög klass. 
Tidningens utsände träffar festfixaren några dagar efter 
när allt åter lugnat ner sig för en intervju som själklart blir 
på norska.

 "Ja jeg er veldig 
fornøyd. Det var morro 
at så mange møtte opp. 
17.mai er en stor dag 
for oss i Norge men det 
som var ekstra morro 
var at vi fikk besøk av 
så mange svensker 
den dagen, som også 
viftet med flagget sam-
men med oss", svarar 
Norseman Eriksen 
glatt innan han fortsät-
ter, "alle hadde pyntet 
seg i sine fineste klære 
slik vi gjør på 17.mai. 

Vi hadde også svensk underholdning den dagen, Ernst Ed-
man spilte og sang for oss og han gjorde en kjempe fin 
jobb.."
Jämte scenen hade han skapat Olavs Plass - en plats som 
är uppkallat efter Norges 
förra kung  “Kong Olav”. 
Jämte minnesstenen stod 
också en korvvagn vilket 
kan behöva sin förklaring. 
 " Tradisjonelt i Norge så 
spises det store mengder 
is, pølse i brød og det drik-
kes brus spesielt denne 
dagen."
Ville man se hur det går till 
på den riktiga 17:e Maj så 
kunde man titta på en stor-
bildsskärm som visade en 
film från NRK.

Sida 12

Lyckat firande av Norges 
nationaldag i Second Life

Under det glada norska nationaldagsfirandet passade Sve-
riges självutnämnde förbundskapten i SL-fotboll på att ut-
mana Norge på en landskamp. 

Landskamp i SL-fotboll mot Norge Tidigare försök har gjorts med att utmana vårt andra grann-
land Danmark men det rann ut i sanden eftersom de inte 
ville ställa upp efter skandalen i RL-landskampen mellan 
våra två länder.
“Jag är glad att norrmännen nappade på utmaningen när 
Danmark svek”, svarar Sveriges förbundskapten Satorin Va-
cano sig själv under en intervju vid Sveriges träningsplan.
“Vi kommer att ställa upp med ett mixat lag med det bästa 
man kan skaka fram i fotbollsväg”, inflikar han stolt. 
När nyheten nådde allmänheten i Second Life blev det ett 
stort sug efter landslagströjor och IMen gick varm hos för-
bundskaptenen. 
Redan nu är ordväxlingen och psykningarna stora mellan de 
båda förbundskaptenerna.
 "Det skal vel ikke så mye til for å slå svenske brorsan", 
skämtar Norges förbundskapten Norseman Eriksen.
Matchdatum och tid är ännu ej spikad men vi försöker få till 
det under det svenska nationaldagsfirandet under helgen 
den 6-8 juni. Matchinfo finner du på http://mvw.se

    /Satorin Vacano Sida 13

Även Sverige firar i år sin 
nationaldag i Second Life

Sverige tänker inte vara sämre än Norge när det gäller att 
fira nationaldag i Second Life. Det kommer att bli en ba-
luns som heter duga i dagarna tre på den svenska ambas-
sadens mark i Second Life.
 "Vi har fått mycket uppskattning från besökare i Second 
Life under året vi har närvarat med vår virtuella ambas-
sad, och nu vill visa vår tacksamhet. Nationaldagen är ett 
utmärkt tillfälle att hålla fest på Second House of Sweden, 
och kan också bidra till att gäster från andra länder blir 
nyfikna på Sverige", säger Karl Peterson, projektledare för 
Second Life på Svenska Institutet.
Bakom nationaldagsfirandet står många kända svenska 
avatarer som fixar och donar för att allt skall 
fungera den 6 till 8 juni.  
En av de som håller i takt-
pinnarna är Tina (PetGirl) 
Bergman som är produ-
cent och samordnare för 
projektet.
 "Det känns som att allt 
är i hamn mest genom 
stödet och medverkan av 
alla som hjälpt till. Jag är 
otroligt nöjd med gruppen 
bakom detta."

Generaldirektör Olle Wästberg/ Olle Ivory för Svenska In-
stitutet är öppningstalare när firandet drar igång den 6 juni 
kl. 20.00 .
 "Svenska institutet är till för att sätta Sverige på kartan. 
Genom Second Life har Sverige fått uppmärksamhet över 
hela världen. I Second Life når vi dessutom en målgrupp 
som inte exponeras för vanlig Sverigeinformation", skriver 
han i ett pressmeddelande.

Andra avatarer som kommer att hjälpa till inför och under 
själva firandet är Ika Cioc, Vira Broome, Belze Fraker, Cur 
Waydelich.
 "Allt har fungerat riktigt bra och ska klaffa till helgen", 
svarar Ika Cioc som är artistchef och värdinna under fest-
kvällen.
 "Det var värre att samordna luciafirandet med alla repe-
titionerna."
På scenen som finns på ambassadens tak kommer de 
svenska artisterna Natalie Moody, Ernst Edman, Bara Jon-
son, Junivers Stockholm att uppträda. 
I DJ-båset kommer Balp Allen och Freddie Lancaster att 
vända skivor.

Under helgen kommer besökare att mötas av många trev-
liga aktiviteter som cirkus med eldslukare och clowner, 
man kan basta & bada eller ta sig en tur i modellplanen.
Redan innan festligheterna kan man på gräsmat-
tan beskåda en NPIRL-installation. NPIRL, som står 
för “Not Possible In Real Life”, alltså en sak som 
man inte kan göra i det verkliga livet men som blir 
fullt möjligt i det andra. Installationen är skapad av 
- Tina (PetGirl) Bergman - idé och utförande i samar-
bete med Deirdre Boyer som gjort scriptingen. 
Själv installationen började ta form den 1 juni
och bit för bit byggs en stor svensk flagga för att 

sedan försvinna 
klockan 22.00 på 
fredagen den 6:e.
"Då den självdör, 
helt enkelt, något 
som bara är möjligt 
i Second Life", be-
rättar konstnärin-
nan stolt innan hon 
vigt hoppar upp och 
sätter sig på en av 
de gula kuber som 
bildar den enorma 
flaggan.

 "Vi har haft bra samarbete med folket på Svenska 
Institutet - som givit oss så fria händer och hop-
pas vi kan få göra fler projekt på de två simmarna 
framöver. Ja rent av se till att den samlingsplats 
Svenskar behöver i Second Life kan få en hörna för 
att skapa en sådan. Något jag kan tänka mig att 
hjälpa till med!"

Den som känner för att explodera i nationalism 
utlovas många freebies i form av flaggor, natio-
naldräkter och röda clownnäsor(?). Vill det sig rik-
tigt bra kan man också komma att få bevittna en 
landskamp i SL-fotboll mellan Norge och Sverige. 
Arrangörerna ser fram emot ett stort antal svenska 
och internationella besökare under de tre dagarna 
och håller tummarna för att allt ska klaffa.
 "Jag hoppas att alla blir nöjda och har roligt och 
att  Second Life inte crashar", svarar Tina (PetGirl) 
Bergman. En lika stor förhoppning som är lika svårt 
att påverka som att man inte vill få regn till midsommar.

                 /Satorin Vacano     bild: Tina (PetGirl) Bergman   
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Disney är ett företag som satsar stort på online världar för att 
locka unga användare till sina webbsidor. Förra året köpte 
man upp populära “Club Penguin” för 350 miljoner dollar 
till sin skara av världar. Genom att ha olika världar kan man 
locka olika användare och åldersgrupper. I Club Penguin 
ikläder man sig rollen som en liten pingvin. Väljer man att 
blir medlem kan man utsmycka sin pingvin med olika typer 
av kläder, adoptera fler håriga “puffles” eller få tillgång till 
fler finesser. Priset ligger på 5,95 dollar i månaden för med-
lemskap. I dagsläget är det över 700 000 användare som 
är betalande medlemmar. Club Penguin riktar sig främst 
till de mindre barnen liksom Disneys “Toontown” där man 
kan skapa sig en egen disneyfigur under ledning av självaste 
Musse eller Mimmi.

Tidningens utsända repor-
ter passade på att skapa 
sig en egen liten figur i 
form av en liten fet anka. 
När skapande processen 
var färdig var det dags att 
ge sig ut i den tecknade 
världen Toontown. Men allt 
är inte frid och fröjd ute i 
Toontown för runt hörnet 
lurar några de humorlösa 
robotarna Cogs. Dessa vill 
riva det färg- och formglada 
Toontown och i stället byg-
ga tråkiga grå byggnader. 
Ditt uppdrag som “toon” 
blir att skoja med Cogsen 
genom att kasta pajer eller 
spruta vatten på dem med 

din vattenblomma. Detta hatar cogsen och exploderar av 
ilska. Mellan dina uppdrag som cogsbekämpare kan du 
genom diverse småuppdrag tjäna ihop “beans” som är 
godis och den rådande valutan bland toonsen. För dina 
insamlade beans kan du sedan köpa fler spratt eller möbler 
till ditt hem.

Betyg: 3:a.  Toontown är charmigt gulligt och det barnan-
passade sättet som man besegrar cogsen är ett föredöme. 
Harmlösa vapen i form av pajer mm är trevligt bland alla 
dessa pang-pangspel för barn. Sedan tycker 
jag det är unket av Disney att de tvunget ska 
försöka krama ut minsta lilla krona på allt 
de gör. För vill man få ut lite mer utav Toon-
town måste man bli medlem för 9,95 dollar i 
månaden. För dessa pengar kan man bland 
annat utforska fler områden och chatta med 
sina medspelare. Ett annat minus är att alla 
uppdrag är på skriven engelska som gör 
att små barn själva inte kan spela det utan 
någon vuxen.

Den tredje värld som Disney håller på att 
skapa är “Pixie Hollow” som baseras på 
deras serier om den kända fen Tingeling 
och hennes vänner. Än så länge kan man 
bara skapa sig en egen fe där man kan 
välja hårfärg, frisyr, kläder mm men så små-
ningom så kommer det en onlinevärld som 

de ska befolka. Eftersom feerna uteslutande är små söta 
flickor så kan man räkna med att den tänkta målgruppen 
är småflickor. För att se hur allt fungerade så skapade jag 
mig en egen liten Satorina.

För de äldre barnen har Disney skapat Pirates of the Carib-
bean Online och Virtual Magic Kingdom. Den första är som 
det låter en värld inspirerad av de populära filmerna med 
piratkaptenen Jack Sparow i spetsen. För att komma in i 
spelvälden måste du skapa dig en nygräddad pirat. Man 
kan välja på en uppsjö av olika utseenden som man kan 
kombinera ihop så man får ett unikt utseende. När det är 
klart vaknar du upp i en fängelsehåla med en överförfriskad 
Jack Sparow gapandes på dig. Han pyser iväg och lämnar dig 
ensam med ditt öde. Nu gäller det för dig att klara dig ut ur 
din hemtrevliga cell. Snart har du samlat gå dig både svärd 
och din sjömanskista som innehåller all viktig information 
om dina småuppdrag som du måste lösa på din väg mot 
att besegra den ökände kapten Jolly Roger som i ert första 
möte låter dig gå på plankan.
Betyg: 3. Det är ju inte det snyggaste du har sett i 3D väg 
men ändå rätt fängslande för ett gratisspel. Nackdelen är 
att det från och till hänger sig och att dina motståndare inte 
är internets mest begåvade AI:n. Det positiva är att man 
har större möjligheter med sin friversion än t.ex. Toontowns 
som i mångt och mycket är uppbyggd på liknande tekniska 
grunder. Det som jag hittills har förstått är att betalversionen 
loggar in lättare och låser upp fler områden.
Den sista av Disneys onlinevärldar - Virtual Magic Kingdom, 

stängdes den 22 maj till många användares 
stora förvåning och ilska. Bolaget hävdar att 
man bara tänkte ha öppet det under deras 
jubileumsperiod och eftersom den nu var 
över stängdes onlinevärlden. Virtual Magic 
Kingdom eller VMK som det förkortas av 
sina användare är utvecklat av Sulake Cor-
poration som också har skapat det omåttligt 
populära “Habbo hotel”. I VMK träffade 
användarna andra ungdomar i en stor nöjes-
park som de chattade med. Disney berättade 
att VMK bara var en stor PR-grej och att det 
var svårt att få ut stordriftsfördelar med det 
så därför lades det hela ner.

  
             /Satorin Vacano

Disney satsar brett på onlinevärldar 

http://www.avatarsunited.com/sv/discover
secondlife://Lag%20Free/39/83/22
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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 4 - Utredningen:

De två mördarna lämnade sitt sjaskiga kontor och delade 
på sig och begav sig iväg till deras respektive uppgifter.
Han som kallades för Erkian såg sig själv som den stora 
hjärnan bakom det hela. Han log när han beblandade sig 
med firmans teknikavatarer utanför "The Lab". Det var 
dags för fasen som var den 
igentliga anledningen till 
alla morden. Scriptet han 
bar i sitt inventory skulle ge 
darningar över stora delar 
av onlinevärldarna.

Sofia Karlgren pratade med 
sin chef men Karl Jensen 
kunde bara uppfatta bråk-
delar av samtalet. Hans tan-
kar snurrade i en allt vidare 
bana. Kunde det vara sant 
att personen som beskjutit 
hans medarbetare på tid-
ningen var samma person som låg bakom attentatet mot 
den "Firmans" man? Det lät mycket otroligt. 
 "Min chef bara fnyste åt ett möjligt samband", sa Sofia 
som avslutat sitt samtal.
 "Vad tänker du göra?" 
Karl Jensen ryckte på sina axlar åt hennes fråga.
 "Som journalist tänker jag i allafall undersöka det hela.
USA är ju billigt att leva i som turist just nu med dollarra-
set så det är bara till att passa på. Ska du hänga med?"
Sofia log åt förslaget och nickade.
 "Vaför inte? Eftersom min chef inte ser något samband 
så gör jag inget som har med utredningen att göra om jag 
tar ut lite sparad semester."
 "Då bokar jag genast två biljetter", det kändes inte helt 
rätt att som journalist ta med sig en polis på ett uppdrag  
men i det här fallet kunde henes bakgrund öppna vissa 
dörrar. Desutom var hon ju mycket söt.

Monica Harrison pekade på skärmen för att visa polisens 
utredare vad en avatar var och vad deras företag sysslade 
med.
 "Du menar alltså att vuxna människor håller på med så-
dant här och desutom betalar stora summor för att köpa 
land? Jag har aldrig varit med om något så dumt. Ska ni 
inte sälja sand till Sahara också?"
Han skrattade högt åt sitt egna skämt. Monica skru-

vade på sig och ville bara 
bli lämnad ifred från denna 
otrevliga människa. Det var 
två dagar sedan attentatet 
och man hade fått tillstånd 
att åter starta upp gridden 
igen. Nyfikna reportrar från 
flera tidningar och TV-sta-
tioner hade hört av sig och 
ställt många frågor rörande 
motiv och hotbilder. Hennes 
svar som säkerhetsansvarig 
hade varit få och intetsä-
gande eftersom polisens 
utedare lagt munkavel på 

dem. Polisen arbetade utifrån en teori att det var en av 
hennes anställda som utfört dådet eftersom han inte vi-
sat sig på arbetsplatsen sedan attentatet och inte gick 
finna i sin lägenhet. 
 "Då sparkar vi igång världen igen då", det var firmans 
chefsprogrammerare som gjort sig lustig. Trycket på in-
loggningen blev genast stort vilket nog kunde bero på en 
ny hype för deras värld i och med mordet. Det spekule-
rades friskt på många bloggar att det var en dåre som 
tillslut hade tröttnat på all lagg och skickat bomben som 
hämnd. Monicas avatar fick ett IM som hon ointresserat 
öppnade men när hon läste texten fick hon kalla kårar.
 "Vill träffa dig angående ett mordförsök i Sverige" Med-
delandet kom från den där svenska journalisten vars re-
porter blev beskjuten utanför deras huvudkontor. 
                                                   
               .........fortsättning följer
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