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SVENSKA SKATTEVERKET FINNS
NUMERA I SECOND LIFE

Nu tar svenska Skatteverket sig en titt
på Second Life. Vår utsände reporter
Roffe Fride träffade några skattmasar
utanför Biograf Svea i Second Sweden
för en pratstund om deras planer med
sin etablering i Second Life.
Dag Hardyson som är ansvarig på Skatteverkets enhet för kontroll av näthandel
blir förvånad när tidningen Slainthes reporter berättar om att Linden Lab inför
moms mot européer. Han har ingen
aning om hur momsen sedan hamnar i
den svenska statskassan.
"Det här har organiserats utan att
svenska enheten för internethandel eller
Skatteverket har engagerats på något
sätt!", svarar han förvånat.

läs mer på sidan 4

MOMS I SL SLOG NER SOM EN BOMB RUNT HELA SL VISAR AVATARER
SITT STÖD FÖR BURMAS FOLK

foto: Tina (PetGirl) Bergman
Den nyinförda momsen i Second Life kommer att slå hårt
mot bland annat konst och kultur i SL påstår bland annat
kulturprofilen - Lukas Mensing.

Medmännsikor bildade bland annat mänskliga kedjor i
Second Life för att visa sitt stöd för Burmas folk.

LYCKAD INSAMLINGS GALA !
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Det var en nöjd arrangör som summerade välgörenhets
insamlingen till förmån för diabetesforskningen.
			

läs mer på sidan 7
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Skattemyndigheterna lurar i vassen!
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Idag hände det en mycket otrevlig sak. Trojanvirus Congrejo och jag brukar ta en daglig promenad som ingår i
hälsoplanen för hans tillfrisknande. Han lider av akut
byggnadspsykos som yttrar sig i att han försöker lamslå
Second Life användares ”inventorys”.
Den stackaren har ingen distans till detta och han inser
inte att det är en hart när omöjlig uppgift då de flesta bara
kelt sonika gör en undermapp där man sparar tokerierna.
Som hans vårdare är det min uppgift att få honom att lugna ner sig då han hyperventilerar och konsekvent försöker
skicka mig saker han byggt.

Under hela tiden vi varit där var vi tvungna att stå ut med
deras mantra och det började kännas väldigt olustigt att
höra det nästan hypnotiska bräkandet. ”M…….oms, M…….
oms M…….oms.” Han såg ut att fundera ett tag över mitt
orädda beteende, sedan sa han ”Vi kanske skall ta och
titta på en sköntaxering till dig och din vän? Tro inte för
en sekund att jag saknar befogenheter till det. Linden Lab
har gett oss fria händer. Vi är också en del av Förenade
Globala Skattemyndigheter så du vet vad du sätter dig upp
emot. Seså konstra inte nu, fram med skattsedeln innan vi
måste ta i med hårdhandskarna.”

Men vi vek av lite från ämnet här, det skulle handla om vad
vi upplevde idag. I vanliga fall går vi en bestämd runda då
avvikelse gör honom orolig och sprallig, men idag verkade
det precis som vi drogs mot ett mystiskt illaluktande kärr
vi inte sett förut. Det verkade precis nybyggt och det hördes
underliga, lite bräkande ljud från vassruggen. ”M…….oms,
M…….oms M…….oms.” När vi kom närmare och kikade in
i vassen var det inga trevliga saker som uppdagade sig.
Ett helt gäng med feta paddor huserade där inne. Två av
dom tryckte upp en livrädd liten prim mellan sig medan en
tredje verkade ge honom ett tredje gradens förhör.

Med hot om fysiskt våld kände vi att vi fått nog och heroiskt klappade vi gemensamt till den feta paddan. Hans
ämbetskrona föll av huvudet och han drog sig tillbaka tjutande som ett litet grodyngel. Det uppstod en paniksituation bland dom andra paddorna som genast släppte den
stackars primen. Snabbt drog dom sig gemensamt bakåt
in i den tätare vassen, fortfarande bräkande ”M…….oms,
M…….oms M…….oms.”

Deras
uppmärksamhet
riktades mot oss när vi
försynt frågade vad som
pågår och en av dessa
huliganer tog ett snabbt
skutt mot oss.
”Cirkulera här finns inget
att se” Bräkte han fram
för att sedan återgå till sitt
monotona mantra, M…..
oms, M….oms, M…oms.
Vid det här laget började vi
bli lite irriterade på dessa
slemproppar, det var uppenbart att den stackars
primen var livrädd.
”Min bäste herr Padda jag
tycker att ni genast skall
sluta med dessa fasoner som ni sysslar med här, släpp
primen fri nu!”
Paddan replikerade snabbt. ”Ni skall inte tro att vi saknar
befogenheter till det här och ni skall titulera mig Skattmästare. Vi kommer från det svenska skattekontoret i Mjölby
och har i uppdrag att hålla ett vakande öga på laglösheten
som råder i Second Life. Har ni er skattsedel tillgänglig?
Jag vill ta en titt på er senaste deklaration.” Jag ryggade
bakåt. Det var sant! Skattemyndigheterna höll ett vakande
öga på primvärlden.

När dom försvunnit och den lilla primen sprungit sin väg
febrilt flaxande med texturerna, hörde vi Skattmästarens
röst igen. ”Jag vet nog vilka ni är, ni skall få sota för detta.
Det är straffbart att lägga
sig i Skattemyndigheternas angelägenheter. Ni
kan springa men ni kan
inte gömma er! Jag skall
rapportera er till ämbetsman Kron Fogde.”
Efter vi gemensamt bett
slemproppen dra dit pepparn växer lämnade vi
också platsen. Sakta avtog
deras bräkande.
Det räckte med ett par
steg så kändes luften genast mycket renare, himlen blåare och livet lättare
att leva.
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Det här var riktigt otrevligt och jag skyller det på Linden
Lab.
Dom har öppnat ”Pandoras ask” Och borgat för att dessa
äckliga paddor fått en plattform i Second Life. Det är nog
inte sista gången jag ser Herr Padda och hans slemproppar till medhjälpare.
Fortsätter dom så här, lär Herr Padda och hans gelikar avfolka stora delar av Second Life.
Dom kommer att tvinga Avatarer att byta ut Second Life
mot någon annan trevligare interaktiv plattform.

”Herr Skattmästare, ni skall inte tro att ni för ett ögonblick
skrämmer mig, jag vet mina rättigheter”. Svarade jag
snabbt.
Paddan stirrade surt på mig med sina rödsprängda ögon.

Google har tydligen något på gång.

EXTRA NUMMER !?!?

Santa så raljerade i sin humoristiska ledarskrift utan mera
informera oss om regler och så. Den som lever får se. Men
en sak är säker och det är att vår kära Santa - tomte inte
verkar ha alla renarna hemma eller alla snöflingor i paketet.
Men åter till allvaret. Vad kommer allt detta att leda till i
långa loppet med allt mer restriktioner, kontroll och pålagor? Kommer vi att få se en massflykt av avatarer och
dalande tomtpriser? Folk som kommer att sälja i panik?
Frågorna är många så det är en av anledningarna att vi så
snabbt som möjligt försökt få ut detta extranummer till er
läsare och glöm inte att tipsa era medavatarer som också
behöver lite läsning som avkoppling mellan allt byggande
och "rumpdansande".

Oj oj, varför detta? Vi ansåg att det händer så mycket i SL
just nu när införandet av momsen damp ner som en skåning på posten. Knappt hade avatarerna i Second Life hunnit smälta chocken efter casinoförbudet när nästa dolkstöt
kom i form av skatt.
Hade hoppats kunna ha gett mer kött på benet i fråga men
anser att det kan vara intressant att höra olika invånares
röster på hur de ser på detta nya sätt att skrämma bort
fler av våra SL-vänner. Sedan ville vi givetvis bli först med
att rapportera att vårt älskade svenska skatteverk har fått
upp ögonen för oss här inne. Ett erkännande så gott som
något att det inte är ren galenskap som man slänger iväg
sin fritid på. För kan SL få mer status än att byråkratin vill
in och lagga........öhhhh mala.
Att sedan deras mål kanske inte är att jaga avatarer som

			

			

/Santa Kohime

/redaktören

HAR SKATTEVERKET EN FRAMTID I SECOND LIFE?

Skatteverkets ledning har uppmärksammat dom virtuella
världarna som en möjlig portal för framtida internetsurfare.
Gartner Group, ett välrenommerat analysföretag, sägs spå
att 2011 kommer 80 % av alla Internetanvändare att använda sig av tredimensionella virtuella världar i sitt dagliga
surfande på nätet. Därför har Skatteverkets ledning bett
sin utvecklingsstab analysera situationen och visa tänkbara scenarier för hur de virtuella världarna skulle kunna
ge ökad service till medborgarna.
Ansco Maximus är en av deltagarna i utvecklingsstabens
projekt som skall avrapporteras vid årsskiftet. Lima Lungu
är projektledare och med i gruppen är också Coca Cooljoke. Vi möttes en
kväll under trädet
på torget i Second
Sweden.
Ansco berättar att
man hittills främst
har ägnat sig åt
att samla in information och har då
studerat inte bara
Second
Sweden
och Svenska Institutet utan också hur
IBM och andra rent
kommersiella aktörer agerar i Second
Life. Hon är helt
övertygad att det
här är bara början
på ett nytt sätt att
kommunicera på Internet. ”Vi vill kunna ge service till medborgarna varhelst dom befinner sig”, säger Ansco.

”Vi skall ta reda på och föreslå för verksledningen om och
på vilket sätt Skatteverket skall finnas i Second Life för
att skapa värde för medborgarna. Vi tittar långsiktigt på
framtida kommunikationskanaler mellan myndigheterna
och medborgarna.”

Kommer även Skatteverket att öppna en egen ”butik” här
i Second Life?
”Det är jag inte så säker på ännu” säger hon, och jag ser
ett klurigt leende.
”Det är informationen och servicen som är det viktiga inte
om vi har en skatteskrapa eller en liten bod här” fyller
Lima i.
”Spelvärldarna tycks vara mindre intressanta ur informationssynpunkt än de ”parallella världarna” dit Second Life
hör” säger Ansco och fortsätter:

Lima, Ansco och Coca lämnar torget för ett besök på tidningens kontor med ett löfte om att vi kommer att träffas
igen när dom har hunnit en bit i sitt projekt. Sedan drar
dom tre ut tillsammans på äventyr i Second Life.

Arbetar ni för att etablera Skatteverkets kontroll av oss här
i Second Life?
”Nej inte alls! Vi ser bara till servicebehovet. Den fiskala biten sköts redan av Kontrollenheten som redan har en stor
organisation bara för uppföljning av handel på Internet.”
Ansco, vad är dina egna
erfarenheter av Second
Life?
”Jag är mycket intresserad och följer ungarnas
aktiviteter i dom virtuella
världarna. Det är otroligt
spännande med nya mötesplatser som inte bara
är gammal ”Community”
utan också ett aktivt interagerande. Det minskar geografiska avstånd
och är en ny satsning
för ökad jämlikhet. Det
är otroligt häftigt. Det är
viktigt att ungdomarna
får dela information om
sina olika livssituationer
med varandra.
Jag är positivt överraskad av Second Life och brukar ge
mig av hit när ungarna har lagt sig.”
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Skatteverket känner inte till att
Linden Lab tar ut moms av svenskar
Vi är många som i dagarna har fått e-post från Linden Lab
om att de kommer att ta ut ”VAT” eller moms av europeiska avatarer på det de köper från Linden.
Ja, ja, tänker man trött. Nu har skatteverkets långa arm
nått ända hit!
Men inte!
Dag Hardyson som är ansvarig på Skatteverkets enhet för
kontroll av näthandel (dit räknas Second Life), kände inte
till detta!! Han har inte tidigare hört talas om att Linden tar
ut moms och har ingen aning om hur den momsen sedan
hamnar i svenska statskassan. Det här har organiserats
utan att svenska enheten för internethandel eller Skatteverket har engagerats på något sätt! Dag Hardyson vet inte
hur det skall gå till när momsen på det som vi svenskar
köper från Linden skall avräknas och redovisas till skatteverket.

Hur kommer du att påverkas och agera
efter momsinförandet?
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Hör av dig till oss på tidningen Slainthe och berätta vad du
tycker och tänker över momsen eller att Skatteverket nu
verkat ha flyttat in i Second Life.
Vi fortsätter som sagt att hålla koll på detta ämne som
direkt eller indirekt påverkar de flesta utav oss avatarer
här i Second Life. Många ställer sig givetvis frågan vad som

			

/Roffe Fride

Informationen från Slainthe till Skatteverket har lett till att
frågan för närvarande utreds av verket. Alla där lägger just
nu sina pannor i djupa veck. Vi återkommer när frågan om
moms är utredd i vårt skatteverk.
Slainthes direkta förfrågan hos Linden Lab om hur svenska skatteverket är involverat har ännu inte besvarats.
För det kan väl inte vara så att européer betalar moms till
Linden och som sedan inte betalas ut till resp. stat? Vi får
se. Slainthe följer frågan med största intresse.
Slainthe kommer att följa utvecklingsstabens arbete i
återkommande artiklar.
I nästa nr kommer mer om vilka skatteregler som skatteverket anser skall gälla här i Second Life för oss svenskar
och svenska företag.
			

/Roffe Fride

kommer här näst med all rätt? Second Life har börjat gå
från en skyddad verkstad till ett riktigt RL-samhälle med
lagar och regler men utan demokrati. Vad är rätt och vad
är fel? Skriv din åsikt och funderingar i ett mail till oss på
satorin@xroad.co.uk
			

/redaktören

Reaktionerna på momsen lät inte vänta på sig
"Om jag betalar kommer min personliga data
INTE att komma till mitt lands skatteverk"
Linden Labs plötsliga införande av moms för européer kom
för många avatarer som en fullkomlig kalldusch. Vissa reagerade med ilska medan andra med uppgivenhet.
"Antingen betalar vi och syns inte för våra olika länders skatteverk eller så söker vi undantag för detta och blir en "target" för våra skatteverk", svarar dansken Dane Zander som
driver den romantiska simen Apollo. Vi har träffats på en
dansclub för att diskutera hur momsen kommer att slå olika
för olika länders
avatarer. Det som
verkar oroa Dane
Zander är att den
anonyma personliga integriteten
kommer att försvinna för många
avatarer.
"Om jag betalar kommer min
personliga data
INTE att komma
till mitt lands
Dansken Dane Zander ser faran med att inte betala
skatteverk."
För vissa kan detta betalningstvång komma att upplevas
som en slags indirekt utpressning från Linden Lab.
"Om du t.ex. är sjukpensionär eller får andra typer av pengar
från staten så kan de gå in och ändra din sjukersättning eller a-kassa."
Trotts att simen som Dane Zander har skapat och driver
inte inbringar någon inkomst kommer han att efter det nya
momsbeslutet få en förhöjd månadsavgift på 50 US dollar.
"Efter nyår blir det mer", säger han kryptiskt innan vi skiljs
åt.
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"Det är symboliskt för att visa vad som händer
här i SL med konst och kreativitet"

"Det var redan svårt för mig att betala Tier varje månad,
nu måste jag lägga till 25 % svensk moms på den. Det
blir en höjd månadskostnad på 243.75 US$ istället för
tidigare 195 US$"

"Det är inte bara en fråga om pengar, utan
en fråga om respekt."
Tillsammans med sina vänner och gruppmedlemmar arbetar man ideellt för att hålla den kulturella verksamheten igång, vilket har kommit att bli öns signum. Besökare
har kommit att uppskatta platsen för avkoppling eller för
att ständigt hitta något nytt och spännande på ön i form
av konstverk och musikupplevelser. Detta utan att varken
Lukas eller gruppen försökt göra pengar på verksamheten.
"Vi hade aldrig haft en “tipjar “ eller donationsbox tidigare.
Nu blir det svårt att försätta på detta sätt", säger Lukas
förtvivlat.

$$$

Man märker att eldsjälen Lukas Mensing är nedstämd
över det inträffade, så till den grad
att han nu funderat
på att sälja sitt älskade Lauks Nest.
"Det är inte bara
en fråga om pengar, utan en fråga
om respekt. Linden
Lab är inte respektfull mot oss, och
agerar med förakt.
VI BYGGDE SL ! Se
på vad är intressant
att se på i Second
Life, det är enkla,
Svensken Lukas Mensing förfasas över att kulturen far illa
privata
personer
som skapat SL, inte företag." Lukas som blivit en form
av informell ambassadör för att sprida det fina i Second
Life till andra avatarer har nu börjat på att fundera på att
lämna Second Life. Mycket av ansvaret som han har haft
i den kulturella gruppen SoElse har han delegerat ut till
andra engagerade och aktiva medlemmar.
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Nästa anhalt i Second Life blir Lauks Nest där simägaren
Lukas Mensing förvaltar Laukosargas underbara bygge.
Simen har blivit en plats för kultur och SL-konst. Men synen
som möter mig den här gången är förödelse.
Statyer ligger huller om buller som om en bomb har slagit
Pianospelandet har fortsatt i bakgrunden och insamlingsner bland dem. Jag går fundersamt runt bland de imponebössan (tipjaren) börjar svämma över av donerade pengar
rande statyerna och
och en glad stämning börjar
undrar hur detta har
spridas bland kulturgrupkunnat hända.
pens medlemmar för att
Så småningom hittar
deras medavatarer verkar
jag Lukas Mensing
tycka att deras kulturarbete
som håller på att
är av yttersta betydelse för
bygga upp en scen en
invånarna i Second Life.
bit därifrån. På frågan
Kvällens insamlingsgala inom vad som hänt på
bringar över 30 000 Linden
simen pekar han på
dollar till stöd för den ökade
förödelsen.
momskostnaden.
"Det är symboliskt
Men denna lilla gala var
för att visa vad som
bara en försmak inför helhänder här i SL med
gens stora gala där många
konst och kreativitet",
stora SL artister och konstsvarar han argt och
närer ställer upp för att
En momsbomb har slagit ner i kulturparadiset Lauks Nest
slår uppgivet ut med
stödja Lauks Nest och Soarmarna, "genom deras “realistiska” politik och system. Vet
Else i deras strävan att uppmärksamma och lyfta fram
du vad som är viktigt för Linden Lab? Det är att ha företag
SL-kultur. Mer om detta i kommande nummer.
här i SL"
Han flyger upp till ett dansgolv och ställer ut lite saker som
Innan jag lämnar Lukas och de övriga ställer jag frågan
en tipjar och informationstavlor. En annan person från Soom vad han tror kommer att hända i Second Life nu.
Else gruppen dyker upp och ställer upp en flygel. Han presen"Folk kommer att acceptera, de flesta har redan accepteterar sig som Gary Kohime och slår sig ner och börjar spela
rat. Några av européerna kommer att sälja sina land, som
på flygeln (lajv). Snart dyker det upp avatarer från alla håll
amerikaner kommer att köpa för låga priser, för att sedan
och jag får mig berättat av Lukas att de ska ha en insamling
hyra ut den till oss européer igen."
för att kunna ha råd att bedriva sin verksamhet vidare.
"Detta för ett ställe som absolut inte är kommersiell. Jag
har aldrig sålt något här på Lauks Nest eller hyrt ut det i
		
/Satorin Vacano
någon form. Nej ingenting."
Fler folk anländer och lägger donationer i tipjar-burken.
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Mänskliga kedjor och Sit-Ins – till stöd för folket i Burma
Place Artwork
Here

Under fredagen, lördagen och söndagen den 28-30 september, demonstrerade medmännsikor till förmån för Burmas folks bättre i Second
Life. Det bildades bland annat mänskliga kedjor som sträckte sig över
ett flertal simar där man stod hand i hand både på AUSTRIA och Commonwealth. Även en Sit-In anordnades i Burning Life och ett stilla möte i
Odyssey och
ett spontanmöte i
Denmark.

Den röda
klädseln,
eller de röda
T-Shirten
(en som donerades till folket i Second Life av junivers
Stockholm via ett flertal SL grupputskick, men det fanns
även att hämta på Second Sweden). eller något rött visade
på sympati för saken.
/Tina (PetGirl) Bergman - foto och text

Kamimo Island, en lärmiljö i SL

Place Artwork
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Fler bilder från stödaktiviteterna finns att se i en fotoutställning
på Lost Islands NW (233, 85, 21).
erbjuder flera utbildningsmiljöer som kommer att användas under hösten. Man har redan startat en pilotkurs i
engelska för forskarstudenter från Sverige, Norge, Estland
och Italien och studenter på programmet Interaktionsdesign kommer att göra projektarbete på Kamimo genom att
bygga och inreda vår utställningshall.
Andra universitet och högskolor som vill testa Second Life
som utbildningsmiljö får gärna ta kontakt med Kamimogruppen. Vi har redan installerat ett bokningssystem för
våra klassrum och meningen är att de ska användas. Vi vill
förstås byta erfarenheter med andra lärosäten och samarbeta kring olika utbildningsaktiviteter.

Högskolan i Kalmar, tillsammans med sina projektpartners,
Högskolan i Molde och Central Missouri University, invigde
tisdagen den 2 oktober sin nya gemensamma virtuella campus (Kamimo Island) i Second Life genom att hålla en virtuell presskonferens. Projektet, med arbetsnamn Kamimo
(Kalmar, Missouri, Molde), finansieras av Norges Universitet.
Projektet består egentligen av 2 öar, Kamimo Island som
har en tydlig nordisk profil, och Central Missouris ö, Virtual
Montmartre, som visar Paris på 1920-talet. Kamimo Island

Alla aktiviteter på Kamimo kommer att utvärderas och
analyseras i projektets slutrapport till Norges Universitet.
Gruppen kommer också att söka medel från Norges Universitet för flera aktiviteter under 2008.
(För mer information, kontakta Alastair Creelman, samordnare för Flexibelt lärande på Högskolan i Kalmar. Telefon:
44 73 82, 070-592 01 34 och e-post: alastair.creelman@
hik.se)
			

/Alastair Creber

SECOND SWEDEN GOES PINK LYCKAD INSAMLINGS GALA !

Club
Club Turbin
Turbin ommålad
ommålad ii rosa
rosa färg
färg
Second Sweden byter färg på sitt dansställe som stöd för
rosabandet kampanjen som är en kampanj för att samla
in pengar till bröstcancer forskningen. Den rosa färgen
kommer att finnas kvar under hela oktober månad och avslutas med en stor artistgala där man ska samla in pengar
till forskningen.
"Artisterna är inte klara ännu, lite hemligt än så länge",
svarar simägaren Johan Howard.
			
/Satorin Vacano

Det blev en lyckad insamlingsgala till förmån för diabetesforskningen som arrangerades förra lördagen. En av de
båda initiativtagarna till galan, AngelMyst Silverstar - strålade av glädje över alla besökarnas stora frikostlighet.
"I beat my goal !!!!", vrålade hon nöjt,"vi lyckades samla in
hela 102 000 Linden dollar"
En gång i månaden planerar man att hålla liknande insamlingar till välgörenhet.
			
/Satorin Vacano
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Second Life växer. I skrivande stund finns det fler registrerade avatarer än det finns invånare i Sverige. Konkurrensen blir hårdare och
utbudet blir bredare och så även inom Second Lifes musikliv. Artister har tröttnat på Myspace och har hittat in i SL och nu vill de pröva
sina vingar, men de vill också tjäna pengar på musicerandet i möjligaste mån. De som äger klubbarna å andra sidan är inte alltid så
glada över att betala ut något gage och eftersom det inte är särskilt
lönsamt att bara driva en klubb med livemusik så måste de i många
fall gräva djupt i sina fickor i RL för att kunna betala artisterna.
När jag började spela i Second Life så var standardgaget för en timme 3000L$. I dagsläget har den summan nästan halverats. Det spekuleras i att eftersom det finns så många musiker som är villiga att
spela så kommer det snart inte att betalas ut något gage alls utan
musikerna kommer bara få spela för dricks. Steget efter det blir
att dela dricksen med klubben. Vad blir nästa steg? Ge all dricks till
klubben? Att musikerna själva får betala för att spela?
Åsikterna om huruvida SL-artister skall ha betalt eller inte går isär
och oftast finner vi två läger. På ena sidan har vi musikerna och på
andra sidan har vi klubbägarna. Många musiker, och jag med dem,
anser att det är ett jobb man utför, och man lägger tid och energi,
hjärta och själ för att ett framträdande skall bli bra. Ett jobb utfört
vill man ju gärna få något för. Klubbägarna å andra sidan har en
hyra att betala, en stream som kostar, personal, reklam och övriga
kostnader och de vill så klart inte blöda pengar hur som helst. Nu när
spel och casinoverksamhet har förbjudits så blir det dessutom ännu
svårare för klubben att dra in cash. Men om vi tar bort pengarna ur
bilden, vad får man ut av det hela? Musikerna får chansen att nå ut
till en global publik, att bygga en fanbas och ett kontaktnät… MEN…
Att man skall lyckas med detta hänger till stor del på ägaren, ifall
klubben drar folk och om de har stammisar, ifall de annonserat om
spelningen eller inte. Jag har varit med om spelningar där jag spelat
för noll och ingenting och där ägaren verkar ha glömt av spelningen.
De enda som kom var de som jag själv tagit dit och de drog så snart
spelningen var över. Lite publik innebär lite dricks och mindre feedback, kommentarer och engagemang. Ägarna då? Vad får de ut av
att anordna konserter? Jo trafik! De där fina små siffrorna som gör
att man hamnar längre upp i söklistorna. Ju längre upp man hamnar
desto fler hittar till ens klubb.
Så vem är den viktigaste faktorn? Vem gör vem en tjänst? “I scratch
your back, you scratch mine?”
Kan man komma överens om ett mellanting som känns rättvist för
både musiker och klubbägare?
Jag personligen sätter inte så stor vikt vid själva gaget i sig, det är
ändå oftast en symbolisk summa och i de flesta fall får jag bättre
timlön på mitt dagjobb som personlig assistent. Det som är viktigt
för mig är att man känner sig välkommen och respekterad. Att ägaren åtminstone ser till att dra folk till spelningen och uppmuntrar
publiken att ge dricks kan göra mycket för hur man känner sig värderad som musiker. Crazy Sharks är ett exempel på en klubb som
lyckats
få Me,
tillDrink
detMe
där
bra. Där får man inget gage alls utan man speinte direkt varit till det
bättre. Eat
är alltså
lar för
dricks.
Däremot
så drar de en stor publik då de har många
mer eller mindre en platta
som helt
och hållet
textmässigt
stamgäster
samt
ett gott
Måste tipsa om en helt underbar
danssvävar
kring hans skilsmässa
från Dita
von Tease.
Visst, rykte. De annonserar ut spelningen i god
tid och de påminner publiken att ge dricks till artisten, dessutom är
club - BiteMe. De spelar mest det man
de generösa själva och jättetrevliga i sitt bemötande när man spekallar "rock industrial" - en musikform
som jag vanligtvis har lite svårt för, men
lar där. De har drivit klubben på det sättet i ett års tid nu och om
när live-DJn Trinket Starbrook vänder
ni tar er dit och tar en kik på deras Wall of fame så kommer ni nog
vaxet blir det som bomull i mina annars
känna igen både den ena och den andra. Om det är som Crazy Sharks
så anti-öron. Inte för att hon gör musik
klubbarna kommer att bli och om det är så framtiden kommer se ut
bättre utan väljer ut det bästa ur mui Second Lifes musikvärld så har jag inget att klaga på. I nuläget så
sikgenren så även gamla rockers som jag
känns det dock mer som om många vill haka på trenden med livekan njuta av beatet.
musik utan att tänka igenom hur de skall finansiera det hela och det
Stället som är goth industrial inspirerat
blir kvantitet istället för kvalitet. Jag känner så här: Om man tänker
ägs och drivs av Icemaniac Shatner tillöppna ett ställe med livemusik, då bör man antingen kunna ha tillsammans med Narly Gelfand. Förutom
att stället ofta har live-DJs som sänder
räckligt djupa fickor för att kunna betala musikerna vad de är värda
sin BiteMe radio så har man även daneller så får man vara beredd på att lägga tid och energi på att skasande värdinnor.
pa ett gott anseende och få publik till spelningarna och under spelClub -= BiteMe =-, Newtown (131, 160,
ningarna så bör man vara en aktiv värd, välkomna folk och påminna
666)
dem om att de gärna får ge dricks till musikerna. Det går snabbt att
		
/Satorin Vacano
bygga en klubb i SL men ett gott anseende tar lång tid att bygga upp
och jag personligen står jag hellre över en spelning än spelar på ett
ställe där jag inte känner mig värderad och respekterad.

Club - BiteMe
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/Natalie Moody

SL-NOBELFEST I
SECOND LIFE MED
PRISUTDELNING

Svensk Grupp anordnar lördagen
den 8/12 kl 23.00 en SL-Nobelfest eftersom man högaktar Alfred Nobels ide
om att premiera människor som utfört
stora prestationer inom vissa områden.
Festen anordnas i samarbete med
gruppen Swedish Peole in SL och
tidningen Slainthe.

Priskategorierna är:
1. Arkitektur/Architecture
2. Kultur/Culture
3. Humanitet/Humanity
4. Entreprenörskap/Entrerpeneurship
5. Machima/Machima
6. Visionskap/Visionary thinking
7. Design/Design
8. Sim-skapelse/Sim-creation
9. Välgörenhet/Charity
10. Mode/Fashion

SÖ

Vill du vara med och beskåda tillställningen så anslut till gruppen Second
Nobel där medlemskapet kostar 200
Linden dollar. Det kommer att bjudas
på dans och musik i en vacker miljö.
För att kunna ta del av själva ceremonin till fullo så ordna inställningarna till
funktionen voice.
Deltagarplatserna är begränsade så
anmäl er i tid för att vara säker på att
få plats.
		

KE

Personer till utvecklingsgrupp
söks!

SRC söker personer som vill vara med och
bygga upp verksamhet och aktiviteter i Second
Life på lite längre sikt. Nu handlar det om att
utgå från det som har genomförts och ta allt
ett steg längre.
Gruppen som ska bildas ska tillsammans utveckla och driva verksamheter, projekt och idéer i och utanför Second Life. De personer som
som tycker det här låter intressant ska kunna
ta ansvar, driva och förverkliga både tillsammans och självständigt. Det kan också uppstå
projekt eller idéer där det krävs att vi gör saker
i verkligheten. Kanske kommer vi inte heller
enbart hålla oss till Second Life utan även studera den andra 3D-världarna.
Vi söker personer som har en realistisk bild av
3D-världar, digitala plattformar och hur de kan
användas och vad de har för betydelse. Det är
ett plus om du kan skriva, arbeta med enkel
design och du ska exempelvis kunna förvandla
en skriven text till en skylt i Second Life. Även
plus om du kan hantera ljudmediet.
Vi söker dig som faktiskt vill ta ansvar och vara
med och driva det här arbetet framåt och ta
det till nästa nivå där vi gör det som vi ännu
inte har kommit på.
Intresserade hör av sig till:
Steven Looby via IM eller maila
stefan.johansson@natverketsip.se

Har du en lämplig kandidat som
du vill nominera och som gjort en extra
ordinär sak eller gärning i Second Life
i någon eller några av kategorierna så
hör av er till SL-Nobelkommittén på
mail: secondnobel@xroad.co.uk

S!

/SL-Nobelkommittén

SMÅLÄNNINGAR!

Bor du eller känner du någon som bor på
småländska landsbygden och är intresserad
av kultur av något slag? I så fall så vill jag
gärna ha med dig i mitt projekt “Virtuella
Kulturbroar” som vill undersöka och visa på
möjligheten att genomföra och uppleva kultur
vart som helst. Med hjälp av Second Life så
överbygger vi de hinder som avstånd skapar!
Fredrik säger:
“jag söker folk från småländska landsbygden.”
Tomas “TomWolf” Forsman säger:
Kontakta mig på tomas.forsman@natverketsip.se eller min msn tomas@it-designer.com
Mvh
Tomas “Tam Wyler” Forsman
Svenskt Resurscenter

Har du något du vill tipsa om
eller efterlysa efter så skriv
till oss på:
satorin@xroad.co.uk
eller stöt på någon av våra
reportrar ute i SL.
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MORD AV ANDRA GRADEN
Kapitel 2 - Jakten:

Mord av andra

graden är en följetong i

SL-miljö

som man kan följa
här i tidningen

.

/Satorin Vacano

Efter att polisassistent Sofia Karlgren tappat ansiktet
framför sina kollegor hade hon mest suttit tyst under resten av föredragningen. Det hade beslutats att fyra poliser
förutom chefen för grova brott skulle arbeta med fallet.
Hon hade fått slavgörat med att undersöka offrets mail
som varit öppet när skottet föll. Själv hade hon velat åka
och förhöra den skadade unga kvinnan men den lotten
hade fallit på chefens båda guldkalvar Fällström och
Gustavsson.
"Hon satt och spelade något datorspel precis när hon blev
skjuten", sa teknikern till Sofia Karlgren när hon frågade
efter datorn, "men det är väll mailen som du är mest intresserad av kan jag tänka
mig?" Sofia nickade och
började så sakteliga gå
igenom kvinnans dator. Det
fanns ingen tid att spilla eftersom offret när som helst
kunde sätta sig emot denna delen av utredningen.
Att läsa någons mail var ju
en känslig sak men kunde
avslöja mycket.

Satorin vände sig hastigt om och såg kvinnan som följt
Kitty ut ur byggnaden när skotten avlossades. Tillsammans hade de släpat Kitty i skydd bakom en stenpelare
tills faran var över.
"Jag uppfattade aldrig ditt namn?", svarade han tillbaka
som om han aldrig uppfattat hennes fråga.
"Monica Linden och jag är chef på analysavdelningen."
Hon räckte fram sin hand och log ett leende som inte
kändes helt äkta.
"Du svarade aldrig på min fråga!"
Sofia hade fattat intresse för en mailkorrespondens som
hon inte riktigt hängde med i. Enligt mailen verkade offret Kitawa Lumne ha arbetat för en nättidning som skrev
artiklar om ett spel som kallades för Second Life.
Korrespondensen var mestadels till någon person som
gick under smeknamnet Satorin som verkade vara någon
slags chefredaktör för tidskriften. Men det som var
mest förbryllande tyckte
Sofia var att de sista mailen handlade om ett mord
i datorspelet.

Place Artwork Here

Satorin stod vid sjukhus
britsen och såg på sin skadade anställda som ännu låg
och sov efter attentatet utanför "Kontoret" som hade hållit henne inspärrad. Han hade framfört starka protester
till "Firman" som gripit och spärrat in henne, men även
för det inträffade attentatet. Han hoppades och trodde
att de inte hade något med det att göra men man kunde
aldrig vara så säker längre eftersom de gjorde som de
själva ville utan att bry sig om vad invånarna tyckte.
Satorin hade sett många vänner flytta på grund av att de
känt sig orättvist behandlade till andra platser.
"Vad vet du om allt som händer?"

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk
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"Sa hon något vettigt?",

undrade Folke Andersson,
när de åter samlades på
eftermiddagen i det slitna
spaningsrummet på övervåningen i polishuset.
"Nej det var inte mycket hon hade att komma med",
svarade Peter Fjällström och kollade ner i sin anteckningsbok, "hon verkar lite knäpp och påstår att det har
med sitt andra liv att göra."
Sofia stelnade till när hon hörde vad hennes kollega sa.
"Andra liv? Har hon en annan identitet?", frågade Folke.
"Nej det är ett spel eller en form av chatt som kallas Second Life, alltså Andra livet. Hon säger att attentatet mot
henne var att hon sett för mycket i det så kallade Second
Life. Det är inget annat än jävla nonsens enligt mig"
			
.........fortsättning följer

