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Vi fortsätter att ta oss en titt på svenska näringsidkare  
som söker lyckan i Second Life.

Nummer 9  Årgång 1  2007

STORT INTRESSE  I SL FÖR 
SVENSKT LUCIAFIRANDE

Slainthes egna modeskribent 
Ambrooshia DeCuir ledsagar 
oss fram till en lyckad nyårs-
stass eller varför inte vilken 
champagne som gör sig bäst 
i Second Life. Det utlovas allt 
från klassisk Playboy bunnie 
till mer strikt affärs outfit. 
Detta och lite till kan ni läsa 
i årets sista tidning. Med det 
skålar vi ut vår första årgång 
och hoppas på en ännu bättre 
andra årgång.

”Vi ser inte idag hur vi kan skapa ett 
mervärde för medborgarna genom 
att bygga en skatteskrapa i Second 
Life.” Deklarerar Ansco, Lima och 
Cooljokesom som driver utred-
ningen om hur Skatteverket skall 
finnas i virtuella världar på nätet. 
”Det finns inget självändamål att 
etablera sig i SL.” 
Under hösten har gruppens tre med-
lemmar noggrant analyserat vad 
3D virtuella världar på nätet 
skulle kunna ge medborgarna 
i form av mervärden och ökat 
förtroende för skattesystemet.  

                 

                 läs mer på sidan 5

Det var många som försökte ta sig 
in på SRCs sim när man för andra 
året korade "Folkets Lucia"
Lucian Kaja Lurra glittrade ikapp 
med ljuset i sin krona.
Samtidigt hölls det en insamling 
där alla intäkter under kvällen 
gick till Svenska Röda Korsets.
Slutsumman stannade på otroliga 
36000 Linden dollar.
Under kvällen bjöds publiken ock-
så på live musik, disco och tradi-
tionsenlig bockbrand.
Huvudarrangörerna Ika Cioc, Belze 
Junivers Stockholm, Belze Fraker 
och PetGirl Bergman samt simä-
garna var mycket nöjda efteråt 
över det lyckade arrangemanget 
och över alla frivilligas insatser.
       läs mer på sidan 6Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar

Terapi och filosofi i SL

Ingen skatteskrapa 
i Second Life

Tidningens mode-
orakel ger tips till 
nyårsfirandet.

     läs mer på sidan 12

Bråk om lucia bland 
svenska simägare

läs mer på sidan 4

     läs mer på sidan 14



Place Art-
work Here

Tack - tänk fyra små bokstäver som gör så mycket.. TACK 
snälla och rent av lite till TACK SÅ MYCKET.

Nettikett vad är det (http://sv.wikipedia.org/wiki/Netikett 
-
http://www.passagen.se/funktioner/hjalp/internet/in-
ternet_dok/netiquette.shtml) ...ja det skapades en gång 
tiden..

Ja tänk vad enkelt det verkar. Klokt enkelt 
egentligen men så svårt att genomföra - 
verkar det som. (Jag missar jag med - det 
vet jag) Är det svårare i cyber än i SL? Ja 
kanske för att man inte är kött o blod i SL. 
Etik är inte något man föds med det ut-
vecklas. En del får det aldrig andra har det 
och som tur är använder de flesta det utan 
att tänka på att det är just det - etik.

I SL när jag började var vi få nästa alla 
kände alla i alla fall den jag kände - kände 
den.. man visste vilka som var glada ärliga 
och hjälpsamma och man visst vem som 
blåste vem regelbundet..  och de var FÅ! 
Idag är vi elva miljoner. Inte lätt.... och ab-
solut inte lätt när man som jag vill tro alla 
om gott. Det borde vi alla göra och vi borde 
aldrig behöva uppleva “det har du inte med 
att göra” eller en produkt du betalar för 
men aldrig får. Ärliga handslag finns ju i cyber med och det 
borde finnas fler
av dessa... eller det där ordnar väl du på en minut.. och ger 
mig alla rättigheterna.. inte ovanligt i SL inte ens av kända 
stora USA bolag.
Rättigheter är en annan diskussion - en annan ledare.

Nåja det är inte lätt vi har alla bra o dåliga dagar men etik 
och moral borde väl inte försvinna för att man har ont i 
huvudet eller är ett företag i SL eller?  Ett SL som numera 
invaderats av företag och företagare, institutioner och de 
som vill bli rika (helst fort) har förändrat hela scenen enligt 
mig. En sak som irriterar mig bara för att man är företa-
gare eller institutition skall man väl inte glömma bort att 
uppföra sig att följa normala regler - att uttnytja folk hur 
som.. men i SL verkar det vara mer regel än undantag att 
man gör det.. utnyttja alla man kan utnyttja eller rent av
blåsa, lura eller ljuga.

Och så den vanliga texten: ALLA gör det ju inte ALLA är inte 
sådana men jag vill påstå att en del är det 
- uppenbarligen!

SL har förändrats. SL skall förändras, men 
skall vi jobba i SL för SL pengar när vi ska-
par från våra irl kroppar/knoppar skall vi 
sitta i receptioner för 75 sek i timmen... 
med krav på ¨flerspåkskunskap” - en lön 
som Handels anser vara för 15 åringar 
som sommarjobbar och då får de dess-
utom semester ersättning försäkring 
och sociala avgifter på det.. Eller
skall vi bygga hela simmar som tar en 
månad för 75 sek i timmen - ja för 
annars skrattar företaget IRL åt oss 
och säger snipigt men hallå vadå du 
gör det väl för skojs skull medan de 
själva uppbär full lön IRL.

Eller skall vi snällt lämna ut vår 
kunskap för den “goda sakens 
skull”? Du det där gick väldigt 
bra kan du inte berätta hur du 
gjorde? Men jag vill ha betalt 

precis som du. Varför då.. det är 
ju för den goda sakens skull..

NEJ! SL skall så klart vara kul, trevligt, enormt bra för oss 
och
utvecklande.. men inte vill vi som är i SL bli utnyttjade.. 
skall vi gå med
på det?.. NEJ DET SKALL VI INTE så klart!

Hej hur mår du.. bra tack du kan jag få låna 100 L du får 
dem åter..  hej hur mår du.. har du reda på var jag få tag 
på kul kläder fast gratis då.. upplysningen varsågod.. där 
fanns inga kul kläder.. jag sa kul kläder.. uj oj..oh sorry 
“upplysningen” hade fel..  Nej de 100 L fick jag aldrig åter. 
Nej jag fick aldrig ens ett TACK att jag skicka LM på LM 

över klädställen jag tyckte var bra,, ursäk-
ta men det irriterar mig jag blir ledsen, jag 
kanske inte skall förvänta mig ett TACK i 
SL... NEJ jag vill att vi TACKAR, är snälla, 
trevliga och omtänksamma i SL så väl 
som IRL.

Du det där är ju ett högtidsevenemnag 
borde det inte ligga på mina simmar ? 
Nej jag ställer inte ut några skyltar om 
jag inte får reda på EXAKT vilka som lig-
ger bakom..(han fick namnen efter att alla 
gått med på det - men inga
skyltar sattes ut)  jo visst vill jag sända ut 
info men du kan du inte se till att mina 
byggnader är på bild då...  Men hallå vilken 
sandlåda sitter en del i? Eller sitter vi alla i 
samma? Heter den Second Life?

“Du jag arbetar på en topp tio annonsby-
råar kan du berätta om SL på två A4 sidor”.. 
(GRATIS SÅ KLART) ok jag gjorde det (efter-

som jag ville väl - igen).. ni vet ordet TACK fyra små bokstä-
ver.. nej det kom aldrig.. inte ens efter en påstötning, pre-
cis som PR chefen på ett otroligt stort dataföretag aldrig 
svarade varför hon hade en ava med i gruppen (Swedish 
People in SL) och tog till sig alla mess, all upplysning.. och 
aldrig svarade på varför hon hade en helt tom profile men 
gärna vidare sände sina IMs från inside SL till sin riktiga 
arbetsmail... det finns fler än hon.. jag vet det.. BTW hen-
nes kollegor vet det och skulle framföra detta - men ändå 
har hon aldrig hört av sig. TACK - nej vad är det? För övrigt 
lämnar det bolaget SL efter att lärt sig vad man ville och 
har skapat ett eget enbart för sina anställda.

Så låt oss börja NU med att använda ett TACK eller tack 
snälla eller vill du ha normal IRL lön för det arbete vi vill 
att du utför. Börja värdera SL som det du vill ha ut av det-
samma. Nu börjar vi vara snälla mot varandra.. nu börjar vi 
arbeta tillsamman inte “du får va med men inte du”. 
Kan vi inte göra SL tlll det vi inte har IRL - en stor övergri-
pande världslig gemenskap? TACK!

Och ni som företagare mm som vill göra affärer i SL - se 
inte SL som en lek eller ett spel - ett ställe där man skall 
finas för era IRL affärer skall gå bättre... gör rätt för er så 
skall ni se att det går bättre för er. TACK för det!

Jag önskar mig en positiv SL gemenskap. men du.. du skri-
ver ju en massa negativ här.. skall du säga.. som bara gnäl-
ler... ja just det jag har erfarenheten av hur det har gjorts.. 
och nu vill jag ändra på det. Och en del till. Vi var några 
som började försöka ändra, svenska SL med Lucia..
övervägande delen var positiv...TACK alla ni som verkligen 
hjälpte till! JAG hoppas ni med vill det ja alla ni - ni som 
läser detta - Ni med ni som kanske känner er träffade med 
och vill ändra på er.. TACK vad fint att ni vill det.. Troligtvis 
blir jag väl bannad på ngn sim.. och fler osanningar berät-
tas om mig men jag vill inte tro det om er.. TACK för att ni 
förstod... och TACK för att ni ändrar er.. och vill vara med i 
den nya Svenska Gemenskapen... Svenska Folket i Second 
Life har mer på G.. och behöver all hjälp igen - TACK för er 
kommande hjälp!

....please., snälla TACK. Tack snälla.

/Tina - driver gruppen: Swedish People i SL och har en liten 
affär som heter
EXAKT. TACK för ordet

ÖNSKAR BÄTTRE NETTIKETT I SL
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http://slurl.com/secondlife/Akh/42/137/23

av
Jesper Prinz & Butterfly Laa
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Ingen skatteskrapa i Second Life
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Geocaching i Second Life - 
Skattsökning ett bra sätt att upptäcka nya platser!

 ”Vi ser inte idag hur vi kan skapa ett mervärde för medbor-
garna genom att bygga en skatteskrapa i Second Life.” De-
klarerar Ansco, Lima och Cooljokesom driver utredningen 
om hur Skatteverket skall fin-
nas i virtuella världar på nätet. 
”Det finns inget självändamål 
att etablera sig i SL.”
Under hösten har gruppens 
tre medlemmar noggrant 
analyserat vad 3D virtuella 
världar på nätet skulle kunna 
ge medborgarna i form av 
mervärden och ökat förtro-
ende för skattesystemet. Man 
har noggrant analyserat c:a 
50 organisationer och företag 
som har etablerat sig här i 
vår värld om vad de förväntar 
sig att få ut av SL. Alla testar 
och provar. Resultatet visar 
en spretig bild: Mercedes byg-
ger en golfbana och Coca-cola 
har svårt att se värdet av sin 
närvaro.
De organisationer och företag 
som låter gränsen mellan producent och konsument växla 
har nog de mest intressanta etableringarna. Så tycker 
man sig se hur Electrolux samverkar med sina besökare 
för att utveckla framtida produkter. Electrolux drar till sig 
kompetens som finns utanför företagets väggar för att bli 
bättre rustadde för att möta framtiden. Man vill skapa en 
”innovationshub” här.
Man konstaterar att vi invånare i SL är starkt varierande 
i våra attityder. Men man tror sig dock se att det är tek-
nikvana medborgare och vad som kallas ”early adopters” 
som befolkar de ofta ödsliga vidderna i SL.
Handelshögskolans studenter har engagerats i grupparbe-
ten för att föreslå utformning av Skatteverkets eventuella 
närvaro i de virtuella världarna. Professor Robyn Teigland 

på Handelshögskolan har medverkat som en stimulerande 
rådgivare och sparringpartner.
Just nu sammanställer gruppen sina synpunkter och för-

slag till skatteverkets ledning och 
innan det är gjort får vi inget veta 
om detaljerna. Men man tar fram 
förslag till en vision att förverkliga 
inom 7 år där några av nyckelor-
den är utveckling, det gränslösa 
samhället och interaktiv kommu-
nikation. Dit är det många steg 
att gå och man föreslår nog att 
man skall börja där skatteverket 
står idag. Gräv där du står. Brukar 
vara en bra början för att nå fram-
gång. 
Under arbetet har man funnit att 
mycket av det som finns i SL-mil-
jön låter sig göras också i den 
väletablerade vanliga internetvärl-
den. Alla verktyg är lättillgängliga 
och lätt förståliga för alla. Mycket 
som kan göras för att förbättra 
finns redan där. Dom som man 
vill nå, kan alla ta sig dit utan att 

tillägna sig nya kunskaper. Initialmotståndet i form av ett 
kunskapsberg att övervinna och systemens instabilitet får 
inte bli ett hinder för att nå ut till medborgarna.
Slainthe är välkommet att följa upp projektet när slutrap-
porten är klar. Och det kommer vi att göra. Slainthes repor-
ter har sällan mött en organisation som så noga tagit reda 
på förutsättningarna innan dom kastar sig in i leken. 
I Second Life finns många organisationer som bara kör på 
känn och flopparna är många och endast till glädje för skru-
pellösa konsulter som krämar ut sina arvoden utan hänsyn 
till nyttan för kunden. Som skattebetalare känns det riktigt 
skönt att Skatteverket tycks ta reda på verkligheten innan 
dom fattar sina beslut.
                      /Roffe Fride

En infekterad strid har pågått i kulisserna till ett av årets 
mest lyckade svenska arrangemang i Second Life, nämli-
gen det svenska luciafirandet.
Det hela började med att en grupp svenska avatarer gick 
ihop för att arrangera "Folkets Lucia". Ett icke kommer-
siellt jippo som hade som syfte att lyfta fram en typisk 
svensk tradition. Redan förra året genomfördes Second 
Lifes första luciatåg av Tina "PetGirl" Bergman som även 
i år var en av frontfigurerna till arrangemanget.
Man lånade Svenskt Resurscenters sim eftersom man 
såg det som en viktigt att inga kommersiella intressen 
låg bakom eftersom man tänkte samla in pengar till 
Svenska Röda Korset under själva lussefirandet. 
Man annonserade på olika platser i SL och i ett flertal 
av SLs tidningar för att få så stor uppmärksamhet som 
möjligt för arrangemanget. 
Allt var gott tills Svenska Institutet som driver den svens-
ka ambassaden ville ordna ett eget luciafirande och då 
automatiskt ta uppmärksamheten från volontärerna som 
arbetat gratis för att genomföra "Folkets Lucia".
Visserligen har ingen patent på luciafirande i Second Life,  
men god sed är att man inte som myndighet bör åka snål-
skjuts på ideella krafter som ordnat med publiciteten för 
det svenska arrangemanget. 

Konferencieren John Howard med invigningstalaren Thomas Bodström
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 "Här skall skatten finnas!"
Vi hade letat oss fram till den angivna platsen. Någon-
stans här runt båthuset skall det finnas en gömd skatt. 
Det är precis som den spridda Geocaching-sporten i RL. 
Där letar man sig fram till skatten med hjälp av GPS efter 
att ibland ha löst en gåta.
Säg det som inte finns här is SL! Det finns ett antal grup-
per för Geocahing här. Man hittar uppgifter om alla gömda 
”cachar”=gömmor på den här siten: http://www.slgeo-
caching.com . Där skaffar man sig ett id och lösenord och 
loggar in. Sedan är det bara ge sig hän. Sök rätt på en 
gömma (cache) och ge dig ut och leta.
Det hade jag gjort och var färdig att ge mig av till ett ställe 
som jag aldrig hade besökt tidigare då min vän Peet dök 
upp. Han säger aldrig nej till ett äventyr på nya ställen i 
SL.
Koordinaterna för gömman ledde bara fram till hörnet på 
en sim. Sedan fick vi leta oss fram  till cachen med hjälp 

av ledtrådar och bilder. Vi simmade mot nått 
som liknade ett båthus. Vårt sökande började. 
Båthuset visade sig innehålla en välsorterad 
akvarieaffär men ingen cache. Massor av fri-
simmande småfiskar, mums. Men också två 
sjöjungfrur inlåsta i sina glasburar. Hemskt! 
Men Peet som föredrar bananer drog snabb 
iväg ut i skogen  runt båthuset. Vi tittade 
under grenar, bakom stenar under trappor, 
ja överallt.
Efter ytterligare en stunds nervigt letande 
hittade vi skatten. Vilken lättnad!
Innan vi lämnade simen tittade vi runt 
och hittade en del spännande miljöer 
och träffade några intressanta personer 
som jag kommer att söka upp igen.
Geocaching tar en till intressanta plat-
ser. Jag såg just att på “ the Isle of Moonlight”, 
finns en10 – 15 minuter lång tåg tur genom simen. 
Landägare måste naturligt vis involveras när en skatt skall 
gömmas på deras ägor. Det har givit upphov till att ”cache 
huntern” får en mindre dusör i  L$ när han hittar vissa skat-
ter. Ja, ja den kommersialismen utnyttjas hårt här i SL. Nå-
got sånt skulle aldrig kunna ske i RL geocachheing.
Väl hemma igen loggade jag in på www.slgeocaching.com 
och anmälde att vi hittat cachen.
Det finns cacher av olika svårighetsgrad. Mest intressanta 
är de som kräver att man måste lösa en gåta eller uppgift 
för att hitta fram till koordinaterna.
Vem som helst kan lägga ut en “cache” och få den registre-
rad. Det får bli när jag blir mer varm i kläderna.

                       /Kay Uggla

BRÅK OM LUCIA BLAND 
SVENSKA SIMÄGARE

Snart förstod man från Svenska Institutet att man 
trampat i klaveret och bad om ursäkt till de inblan-
dade bakom "Folkets Lucia" och la ner sina planer. 
Historien slutar tyvärr inte där.
När gruppen bakom "Folkets Lucia" frågade en 
svensk simägare om de kunde berätta om arrang-
emanget på sina simar, blogg, forum eller gruppinfo 
blev det ett surt nej. Han vägrade att skriva något om 
inte man avslöjade i förväg för honom om vem som 
var lucia och vilka som var inblandade.
Sedan ska han ha blivit upprörd för att man inte ville 
arrangerade det på någon av hans simar med ord 
som - att han bara ger och ger men aldrig får något 
tillbaka.
Tillslut skrevs det några rader om arrangemanget på 
simägarens blogg men bara några timmar innan det 
hela skulle till att börja.
Det ska även ha förekommit utbrytare inom luciatå-
get som ville lussa på fler ställen än på Röda Korset 
insamling med "Folkets Lucia". Så blev aldrig fallet 
eftersom så få hoppade på förslaget. Detta skapade 
viss osämja i leden men trotts alla fnurror på tråden 
genomfördes tillslut ett uppskattat luciafirande som 
det går att läsa mer om på sidan 6.
             /Satorin Vacano

Second Sweden 
expanderar

Den uppmärksamme har på senare tid kunnat se på kartan 
att två nya öar har rest sig ur havet i närheten av Second 
Swedens andra simar. När man tittar närmare på deras 
namn kan man uttyda Second Sweden 7 och Malmö. Under 
min skolgång fick jag lära mig att Malmö låg i vårt avlånga 
lands södra del, men här verkar det som om Malmö regio-
nen flutit iväg norrut.
Jag frågade Second Swedens ägare Johan Howard om han 
visste något om saken.
 "Jag kan inget säga i dags läget mer än att det är stora 
saker på gång," svarade han kryptiskt, "men jag lovar att 
eran tidning ska vara en av de första att få veta när allt är 
klart."
                  /Satorin Vacano



Det var stort intresse från svenska som utländska avatarer för att ta del det svenskaste av svenskhet näm-
ligen luciafirandet. Bakom arrangemanget "Folkets Lucia" stod många volontärer och för arrangemanget 
hade man fått lånat Svensk Resurscenters sim.
Anledningen till att man valt att lägga arrangemanget på en icke kommersiell sim var att man samtidigt som 
lucia framträdandet skulle samla in pengar till Svenska Röda Korset. 

STORT INTRESSE  I SL FÖR 
SVENSKT LUCIAFIRANDE

Kvällen inleddes av att kvällens värdar Ika 
Cioc och Belze Fraker hälsade alla välkom-
na på engelska som charmigt dalmål. 
Första talare var Ritts Masala från svenska 
Röda Korset
Efter detta följde en spelning med Juni-
vers Stockholm, Jannne Janus och 
Jazzoru Otoole på hyperflöjt.
Sedan var det dags för luciatåget att 
"tåga" fram till scenen för att ställa upp 
sig vackert för alla åskådare.
Välkända toner och lucia sånger ström-
made ut över den smockfyllda simen.  
Med i tåget var förutom lucian själv 
utan också flera tärnor, stjärngosse, 
pepparkaksgubbe och fru tomte.
Avslutningen på luciatåget var 
något som jag aldrig sett tidi-
gare i mitt liv - nämligen en final-
splitt där lucia med följe flög till 

väders. 
Efter detta följde rader av svenska musiker 

som framförde och 
tolkade jullåtar. Ingen av artisterna tog betalt för att uppträda och inga 
personliga tipjars stod utplacerade på scenen som det brukar göra
Först ut var Satyra Singh 
som tolkade de klassiska 
jullåtarna på sitt mer rock-
iga sätt strax därefter var 
det dags för Natalie Moody 
som fortsatte med att ge 
åskådarna julsånger.
Näste man att ställa sig 
bakom mikrofonen var
Ernst Edman som sjöng 
härliga country låtar innan 
luciatåget kom åter för de 
alla de som inte kommit 

"Jag tyckte det va jättekul, 
lite utmaning att få det att 
stämma med tid. Jag och 
Ika hade skrivit “manus” 
kvällen innan så den delen 
var helt orepeterad, men 
jag tror snarare att det gav 
en mer naturlig känsla." 

     /Belze Fraker

"Jag tycker vi har visat att det 

går att göra ett ordentligt arrang-

emang, alltså med hela “kittet”.. 

konferencierer, artister, och olika 

event under en hel kväll.. jag har 

inte varit på ett så sammanhållet 

arrangemang innan och jag har 

aldrig varit med om ett samarbete 

där så många , så gärna ställde 

upp och ville hjälpa till."

 
               

          /Ika Cioc"Belze Fraker och Ika Cioc

Ritts Masala från Röda Korset
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"Det kändes kul, det var roligt att få sjunga 

julsånger i Second Life. Synd att det var så 

laggigt bara, lagget gjorde att jag aldrig 

kom till mikrofonen så min avatar stod i 

kulisserna med gitarren hela tiden
Men ljudet kom fram och det är det viktiga 

såklart."
 

                           /Natalie Moody
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in på simen när arrangemanget startade. När applåderna tillslut klingade ut kunde 
hugade avatarer köpa skänkta saker där inteckterna gick oavkortat till svenska 
Röda Korsets insamling som under kvällen lyckades samla in hela 36 000 Linden 
dollar.
Nu satt även dansen igång på den nyspolade skridskoisbanan som kvällen till ära 
upplystes av en magnifik ljusshow.
Kvällen slutade med den numera svenska traditionen - bockbrand - ackompanjerad 
av Bloodhound Gangs låt "Fire, water, burn"

                                                                                                         /Satorin Vacano

Årets lucia - Kaja Lurra
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SÖKES !

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.

Nytt år och nya utställare väntas i Second Swedens galleri 
på SS 3. Vecka 2 väntas utställarna "The White Room " 
dit och som består av svenske Jesper Prinz och hans ame-

rikanska kollega Butterfly Laa som har en svensk mor. 
Tillsammans ställer de ut bilder tagna i Second Life som 
ska ingå i deras kommande bok som innehåller bilder och 
intervjuer med avatarer i SL. 
 "Det är egentligen snapshots ifrån arbetet med boken, 
inga personporträtt dock, utan sköna grejer och sköna 
platser", svarar Jesper Prinz mig finurligt, " boken kom-
mer att vara uppbyggd på 500 intervjuer, alltifrån Anshe 
till newbies."
Jag antecknar "ytterligare en bok om Second Life på 
gång". En trend tydligen. Tidigare har vi berättat 

om André Woodgets och Apmel Goos-
sons bokplaner.
Jesper Prinz och kollegan Butterfly 
Laas har omedvetet hållit oss borta 
ifrån Sverige simarna men ser fram 
emot den kommande utställningen 
på Second Sweden Artcenter. Vidare 
berättar han om deras bokplaner 
och galleriet - The White Room - 
som de driver tillsammans.
 "Galleriet är hyfsat omtalat fak-
tiskt, vi har varit med i några talk-
shows som Wurls talkshow. Jes-
per ser nog på reporterns nollade 
ansikte att denne inte riktigt hänger med och 
förtydligar.
 "Wurlitzer Seisenbacher och han kör på fredagar här i SL.  
Det är en vanlig talkshow, ett soffprogram. Han ställer frå-
gor och vi svarar lite halvvitsigt."
Vill någon göra ett besök på deras vernissage på SS3 så 
finner man dem på:

http://slurl.com/secondlife/Second%20Sweden%203/216/160/24

deras egna galleri återfinns här:

http://slurl.com/secondlife/Akh/42/137/23

Gå på konstutställning i Second Swedens galleri

Wilma blev vår 1600 e medlem - i gruppen - 
den äldste största och helt okomerciella svensk-
gruppen iSL!

ALLA lika hjärligt Välkommna!

Ja det finns många trevliga svenska grupper i Second 
Life som man kan gå med i mer än den största "Swedish 
People in SL". Jag måste ju först slå ett slag för en av de 
nyaste nämligen den där man får reda på lite om tidningen 
Slainthes utgivningar, info mm. Gruppen heter " Slainthe  
- den svenska SLtidningen".
En annan grupp med svenska intressen är "svensk grupp" 
som också kan skryta med en stor skara svenska med-
lemmar. En grupp som upplyser om vad som händer på 
Svenskt Resurscenters sim finns också med namnet 

Gruppen Swedish People in 
SL har nu 1600 medlemmar 

Ett gäng danskar håller på att dra ihop en nordisk musik-
festival inne i SL och letar efter nordbor som kan tänka 
sig att spela. Det ser ut som att det blir första helgen i 
februari så som diskussionerna har gått. Är du intresse-
rad? Skicka ett IM i Second Life till Balder Miles!

Deltagare till nordisk musikfestival

"Svenskt Reserscenter". Gillar man 
musik av den svenska sångfågeln Na-

talie Moody kan man joina "Natalie Moody 
Fan Club" så får man tips om nästa spelning el-

ler om andra artister som Natalie tycker att man 
ska lyssna av.
Gruppen "SoElse" är grundad av svensken Lukas Men-
sing och är en stor internationel kulturgrupp med många 
svenska medlemmar. I deras info får man tips om kom-
mande utställningar och andra kulturhändelser på deras 
sim Lauks Nest som är värt ett besök för de som ännu 
inte hittat dit.
Som sagt - det finns många många fler grupper som 
man kan hänga på. Det skulle krävas hela 
denna sidan och räkna upp dem. 
Tycker du att just din bör uppmärksam-
mas här i tidningen så skriv några rader 
till satorin@xroad.co.uk

Tidningen Slainthe söker fler skribenter 
Gillar du tidningen och känner att du skulle vilja skriva 
artiklar och kåserier till den enda svenska SL-tidningen så 
hör av er till tidningens redaktör och berätta lite om dig 
själv och vad du skulle vilja skriva om. Vi som gör tidninen 
gör det på vår fritid så ju fler vi är att dela på arbetet 
desto bättre tidning.
mail: satorin@xroad.co.uk
        /redaktören

Sida 9

God Jul och Gott Nytt År
önskar alla medarbetare 

våra läsare
Tidningens första årgång är till ända så också detta år. Vi 
vill skåla in det nya utgivningsåret med alla våra trogna 
läsare och annonsörer och hoppas på ett lika händelse-
rikt nästa år.
Sedan vill vi hemskt gärna få in kommentare på vårt ar-
bete så att vi kan bli bättre till nästa år. Vad vill ni se mer 
respektive mindre av? Har ni förslag på något? Eller ska vi 
lägga ner hela skiten?
Ja skriv nu ärligt för all kritik är till godo till satorin@xroad.
co.uk
Nästa år kommer vi att inleda några sammarbeten och 
eventuellt utveckla tidningen till en pdf-tidning men också 
en web-baserad som man kontinuerligt kan uppdatera 
med senaste nytt. En annan sak är att vi också i framti-
den kommer att snegla lite på andra virtuella världar än 
Second Life för det som många spår i framtiden är att 
man kommer att försöka knyta samman olika världar. 
Det är därför som vi tycker att det är viktigt att vi servar er 
läsare om saker som händer i dessa också even om man 
är en inbiten SLare.

                                     God fortsättning önskar redaktionen
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Jag firade nyligen min ettårsdag i Second Life. Det kan tyckas vara ganska 
lite i det stora hela men för mig har det varit ett år som faktiskt, hur kly-
schigt det än må låta, har förändrat mitt liv till det bättre. 
Innan jag hittade in i Second Life så hade jag nästan lagt musiken på hyllan 
helt och hållet. Jag hade inte skrivit några låtar på ganska länge och för-
utom några små studioprojekt så kändes musiken som en ganska avlägsen 
del av mig, väldigt mycket för att jag hade en fruktansvärd scenskräck och 
blev sjuk bara jag tänkte på att sjunga inför folk. Men så kom den där da-
gen när jag flög in i Nomad Rovios hus och fick reda på att man kunde upp-

träda live i Second Life. Jag funderade i några veckor och bestämde 
mig till slut för att skaffa den utrustning som behövdes och testa på 
att ha en konsert. Inför första spelningen spände jag mig så mycket 
att jag fick en inflammation i ryggen, men det gick ändå och det var 
så otroligt kul! Jag fick ett gäng erbjudanden om att spela på andra 
ställen och det började rulla på. Sedan fanns det ju ett stort intresse 
för Second Life i media och eftersom jag var en av väldigt få svenskar 
som hade konserter där så fick jag vara med både här och där. Under 
2007 så har jag fått vara med i både TV och tidningar så många gånger 
att jag själv tappat räkningen, både som Natalie Moody och som mitt 
verkliga jag, Therese Åhs. Bland annat så fick jag åka till Stockholm och 
vara med på invigningen av den virtuella svenska ambassaden och spela 
på presskonferensen inför alla journalisterna. Jag fick åka till Växjö och 
spela på en kulturfestival och till och med sitta i morgonsoffan på TV4 
och nyligen publicerades en artikel om mig i Göteborgsposten på hela två 
sidor. Snacka om att ens drömmar kan förvekligas på de mest oväntade 
sätt! Om någon hade sagt detta till mig för ett år sedan så hade jag nog 
bara fnyst åt dem. För ett år sedan sprang jag fortfarande runt i Second 
Life och satt i campingstolar, plockade på mig massa meningslösa gratis-
saker och plockade lindens från pengaträd. Musiken var något jag gjorde 
någon gång ibland när jag inte hade något annat för mig och idag sitter 
jag här ett femtiotal konserter och ett tiotal nyskrivna låtar senare och 
undrar hur sjutton jag nästan kunde glömma bort min dröm om att spela 
min musik. 
Jag skulle aldrig ha klarat av detta själv dock. Det finns en härlig skara 
avatarer och människor som jag skulle vilja tacka, så här följer ett försök 
till det. 
Johan Howard och Linn Lisl på Second Sweden, tack för att ni tror på mig 
och mina idéer och för ert stöd. Det är kanonkul att jobba med er. Tycker 
om er!
Tina ”Petgirl” Bergman, tack för dina råd, din uppmuntran och dina ärliga 
åsikter, för all din hjälp med notiser inför spelningar och tack för att du 
hjälpt mig knyta kontakter och för allt du gör för svenskarna i SL. Du är 
grym, låt ingen säga något annat!
Steven Looby och Tam Wyler, tack för er hjälp både i SL och RL och för att 
jag har fått låna SRC till diverse upptåg utan att bli ifrågasatt. Ert stöd har 
varit väldigt betydelsefullt för mig. 
Satorin Vacano, tack för att du intresserade dig för en liten musiker som 
mig och fixade så att jag fick vara med på TV. Tack också för att jag får skri-
va denna spalt och för den frihet du ger mig med den, det är jättekul!
Junivers Stockholm, tack för dina råd och ditt stöd och för våra trevliga 
pratstunder. 
Tack Ika, för ditt tålamod och ditt engagemang och för att du är så förstå-
ende. 
Tack Belze, Cory, Evacaroline, Eddie, Pippi, Svessa,Victor, Jesper, Apmel, 
Engla, Happy, Jazz, Tindra, Zaryna, Birgitta, Vira och alla ni andra fantas-
tiska avatarer som tar er till mina spelningar i ur och skur… Eller i lagg 
och lagg får man väl säga. Ni är helt fantastiska och ni ger mig så otroligt 
mycket glädje och energi. Och ni som reste hela vägen till Göteborg för att 
vara med på min första ”riktiga” spelning, alltså, jag kan inte med ord be-
skriva hur kul och hur smickrande det kändes. Tack!
Ett stort tack vill jag också skicka ut till alla som bokat mig för spelningar. 
Att ni har velat boka mig tar jag som en stor komplimang. Jag har haft jät-
teroligt!
Jag vill också tacka alla mina musikerkollegor i Second Life, för inspiratio-
nen, för stödet och för glädjen. 
Slutligen så vill jag tacka Rambo Dean. Utan dig hade inget av detta va-
rit möjligt. Du är min stora kärlek, mitt bollplank, min stöttepelare, min 
tekniker, min manager, min roddare, min rådgivare och min framtid. Jag 
älskar dig!
Och till alla er som jag glömde nämna och till er som läser detta, tack för 
att ni förstår att jag inte kan nämna och tacka alla, för skulle jag göra det 
så skulle denna spalt bli alldeles för lång och lite väl tjatig, så tack tack 
tack tack tack! Och gott nytt 2008!     
                  /Natalie Moody  

NATALIE MOODYSMUSIKSPALT

Tänkte tipsa om ett trevligt dansställe 
med härlig musik och härliga avatarer.
Stället ligger på simen Outeniqua som 
ägs av Loella Lusch. Trotts likheten i 
namn har Loella inget med klubben att 
göra mer än att hon varje onsdag DJar 
på Trance Night.
Discot ligger under marken till ett stort 
shoppingcenter och man kan få uppleva 
allt från dans i skum till burdans.

         

 

http://slurl.com/secondlife/Outeniqua/41/119/65
                    
                              /Satorin Vacano
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SKÖN METALL AV MÄSTARE 

Jag var nog inte helt upplagd för att gå på konsert 
i Second Life den där kvällen i för några veckor se-
dan. På sista tiden hade man hamnat på en och 
annan sunkspelning. Men redan efter att de första 
gnisslande el-gitarr tonerna nått mitt öra så var jag 
såld. Ryggmärgskänslan från min gamla hårdrock-
artid fick mig att vilja headbanga med mitt numera 
försvunna långa hårsvall. 

Platsen var en dansk rockscen och mannen vars fing-
rar så snabbt och lätt dansade riverdance på sträng-
arna var en avatar med namnet HarleykillerNL Beck. 
Som namnet gav sken av så var han mycket riktigt 
från Holland. Solon varvades med kända hårdrock-
slåtar och man föll som i trans. På scenen stod en 
gud med en gitarr som sin förlängda frälsararm. Jag 
liksom många runt mig var sålda. Tyvärr når även 
den bästa konsert sitt slut och då passade jag på att 
få mig en pratstund med gitarrmästaren.

 "Great show !"
 "Thanks !"

Efter lite inledande småprat berättar Harleykil-
lerNL Beck att han är en otroligt flitig SL-mu-
siker och kan ha så många spelningar som 
fem i veckan.
 "Jag älskar att underhålla människor med 
min talang. Reaktionerna som publiken 
ger dig i form av feedback gör detta job-
bet så coolt", svarar den muskulöse och 
tatuerade killen samtidigt som han svänger upp sin 
gitarr på ryggen.
Trotts att han har så många bejublade SL-konser-
ter så är det inget han håller på med i det verkliga 
livet. 
 "Musikbranschen suger i real life, det är svårt att 
tjäna pengar i real life liksom mycket annat." 
Att lira skön heavymetal i Second Life ligger inte så 
lång ifrån det som HarleykillerNL Beck gör i verk-
liga livet. Till vardags slaktar han nämligen Harley 
Davidson motorcyklar och bygger om dem till ännu 
tuffare "bikar" men med lite mer personlig prägel 
på dem istället. Med ett leende förstår jag nu hans 
avatars lite underliga namn - Harleykiller NL.

Hans första framträdande i Second Life var den 10 
september på ett musikscen med svenska anor.
 "Min första spelning var på Stage bar - Satyras stäl-
le", svarar han och vinkar samtidigt åt ett fan som 
går förbi. 
Sedan dess har han synts på många olika musik-
scener runt om i SL. Hans trogna fans får grupp 
information om spelningar i fanclubens mail så de 
vet var han uppträder. Ett ställe har han blivit mer 
frekvent på och det är på " Play Guitar Heaven" som 
är hans egna ställe.
 "Jag har nyligen öppnat mitt egna ställe för pengar-
na jag tjänar på mitt SL-spelande så man kan säga 

att jag ger tillbaka till SL och skapar en plats där 
andra musiker som jag spela och visa 

vad de går för så publiken kan 
få en trevlig stund för 

att höra på 

skön LIVE 
musik."

Innan vi skiljs åt berättar han att han 
influerats mest av Joe Satriani men även av 
Steve Vai, Iron Maiden, Garry Moore och inte minst 
svenske Yngwie Malmsteen.
Jag kan inget annat göra än att gå med i hans fan-
club så att jag inte missar nästa konsert med en ny 
SL-musik idol. Jag skakar hans hand, en hand som 
jag hoppas kommer att göra stor musikhistoria även 
i stora RL.     
                        /Satorin Vacano 

Club Lush



Place Artwork Here

Place 
Art-
work 
Here

S V E N S K A  AVATA R E R 
SÖKER LYCKAN I SECOND LIFE

DEl 2DEl 2 Tacus & Carie More - terapi för avatarer

Place Artwork Here

Behöver avatarer gå i samtalsterapi? Ja den frågan kan 
man ställa sig när man upptäcker att det finns platser i 
Second Life dit man kan gå för att lätta på sina tankar 
och problem. Tacus & Carie More är nyöppnat och drivs av 
de båda svenska avatarerna Zingo Hax och Ewa Aska.
"Zingo och jag började prata om hur människor mår ef-

ter vissa problem i SL och diskuterade 
hur och vad kan man göra åt 
problemen", svarar Ewa Aska 
när jag besöker kliniken med 
det latinska namnet. Både 
Ewa och Zingo är utbildade i 
RL och arbetar med människor 
som har behov av att lätta sina 
tankar.
 "Zingo är Mentalsjuksköterska 
och jag beteendevetare och vå-
rat kontor ligger på en italiensk 
ägares mark.Cloudio Moody han 
är Rl-läkare i Rom..så han upplät 
kontoret till oss utan kostnader."
Terapirummen är avslappnat möb-
lerade där man antingen kan sitta i 
härliga länsfotöljer eller på kuddar 
på golvet. En samtals session är på 
50 minuter och kostar endast 800 
Linden vilket motsvarar 20 kronor.  

 "Till att börja med ställer man frågor och använder i första 
hand Kognitiv terapieform men det är avhängt på problemets 

Det rör sig inte bara om en bokhandel 
utan om hela tre boklådor (måste vara 
SAOLs knasigaste pluralord) som un-
der året poppat upp i Second Life med 
Apmel Goosson som ägare. 
I verkliga livet ger han ut böcker med 
sitt förlag Indexkompaniet och såg 
det som en naturlig del att också 
göra det här i Second Life.
 "Det kom sig av att jag insåg att jag 
inte bara behövde använda SL som 
inspiration för kommande bok-
intriger...utan också som en platt-
form, likt min webbplattform, för 
att sälja mina böcker. Egentligen 
var det ju självklart att en tomt i 
SL kan fungera lika bra som en 
webbsida", svarar Apmel Goos-
son som visar mig runt i bok-
handeln som ligger på Second 

Sweden 3. I butiken står virtuella 
böcker uppradade på hyllor och ställ - böcker som 

man kan läsa i - inne i Second Life. 
 "Jag tyckte det var coolt att förutom i tryck och som 
webböcker..ha några små avsnitt även som SL-böcker", 
han tar ner en bok och bläddrar i den för att visa mig.
Sammanlagt har han givit ut sju böcker på sitt egna 
förlag i olika ämnen.
 "Jag kallar det för Populär Världsbildsvetenskap..
och det omfattar alla vetenskaper som kan ändra 
vår världsbild". Man undrar först om Apmel driver 
med en eller om man är en del av något filosofiskt 
experiment för det är första gången som jag hör  
om vetenskaper som memetik  och elementar-
partikelfysik. Att filosofiska tankar ligger Apmel 

varmt om hjärtat förstår man. Då och då håller han före-
drag eller diskusioner på sitt bokcafe som ligger i anslut-
ning till en av hans boklådor (där var ordet igen) och hu-
vudkontor. Filosofi kommer också att blandas med action 
i Apmels kommande bok som är en av anledningarna till 
att han befinner sig i Second Life.
 "Romanplanerna är av förståeliga skäl lite hemliga. Jag 
har hur som helst ett arbetsnamn...vilket jag talat om för 
min grupp i ett utskick." Mer än så lyckas jag inte klämma 
ur min vän denna gången och det känns som en spännan-
de sak att följa upp i något kommande nummer.
Vi strosar vidare runt i butiken och till min glädje ser jag 
en löpsedel på vår tidning Slainthe där man kan ladda ner 
senaste numret. En annan tidning som går att finna i bok-
handeln är Apmels egna "Populär Världsbildsvetenskap" 
som kommer ut en gång i veckan i form av ett notecard. 
 "Jag har ingen riktig koll på hur många som kommer in i 
min webbutik från SL. Bara på de som köper SLböckerna. 
Mina besökare fladdrar från allt på något tiotal om dan till 

flera hundra, vilket är bra."

/Satorin Vacano

Indexkompaniet - en samlingsplats för bokstäver och tankar
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f o r m 
innan man tar 

till olika metodet för att ge 
personen en möjlighet till insikt", svarar 

Ewa Aska och visar mig den stora skylten med texten 
" Emergency 118" som tagen ur en sjukhussåpa.
Det tycks allt mer som om den virtuella världen blir mer 
och mer lik den verkliga för var dag som går vilket inte är 
så konstigt eftersom det bakom varje datoravatar finns en 
fysisk tänkande människa som ofta tar med sig livets rygg-
säck in i Second Life. Så varför då inte passa på att få tala 
av sig om ensamhet i RL, kärleksproblem,sitt handikapp 
eller svartsjuka hos en van lysnare.  
                /Satorin Vacano

http://slurl.com/secondlife/Second%20Sweden

%203/129/230/24

http://slurl.com/secondlife/Gladje/148/89/22
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http://slurl.com/secondlife/Meyonohk/70/233/72
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jul och nyår I SL och vill ha mer att mer 
plagg att välja på under hela le-
digheten så kolla in det här jätte-
packet av “Mrs. Claus goodness” 
från Awesome Designs. Det 
finns så många klädvarianter 
att det täcker alla helgens be-
hov i olika partystilar, Du kan 
köpa hela paketet eller en-
staka plagg. 
http://slurl.com/secondlife/
Awesome%20Isle/209/127

Draconic Lioncourt’s butik är underbar om du gillar 
lite mer Lolita goth. Jag planerar nog att komma 
i denna outfit till nyårspartyt och för dig som 
också tilltalas av denna outfit så heter den “The 
Raven” och är en del av fyra Edgar Allen Poe in-
spirerade kreationer som verkligen stickar ut 
trots alla andra lyxiga, underbara goth plagg hos 
“Dragonic Kiss”. Detta set innehåller även ett mjölk-
vitt goth-skinn med en lila fjädertatuering under ena 
ögat och en större tatuering på ryggen. Dessutom får 

man med den lilla fågeln man kan ha på axeln.

 Stövlarna kommer från “Maitreya” och heter 
Bloom Boots.

Draconic Kiss
 http://slurl.com/secondlife/
Koreshan/166/109/25

Maitreya
 http://slurl.com/secondlife/Super-
ieure/100/47/451

Och varför inte en “Bunny-kostym” till nyårsfesten? “Simone’s Vintage Bunny” är underbar, sexig och en klassiker utan 
att vara “billig”.
Helt underbar!! Finns här: “Simone”
http://slurl.com/secondlife/Simone/123/154/36

Ambrooshia DeCuir tipsar:

 Ivalde, hade visning 
nyligen och visade ca 
20 nya kreationer väl 
värda att ta en titt på 

inför helgerna. Här kan du 
även hitta gratis ”jul- och 
nyårs-skinn”. 

Goda Viner I SL

Ett måste till nyårsfesten är:

Wine--Ruelle-Pertois Champagne 
Ruelle-Pertois Brut är gjort på i 

huvudsak Pinot Meunier. 
Elegant, fina bubblor, krispigt, 
fruktigt med en touch av citron 
och crème brulee. 

www.libationsl.com

Item DetailsPrims : 8
Permissions : Transfer

Ambrooshia

Jag passerade Miko Omegamu’s Icing. Hon är en ganska 
ny designer, men har en del underbara kreationer så det är 
dags att berätta att hon finns tycker jag. Hennes supersnygga 
“study date outfit” är kanske någonting inför julmiddagen för er 
som är less på alla röda julklänningar, men för er som inte kan klara 
julen utan den där röda galastassen  finns en fin julkreation hos 
Bossa Nova, som dessutom är helt gratis och heter “Noelle freebie 
Christmas dress”.

Till slut vill jag tipsa om butiken "Addixion" 
med sin mycket coola stil, sina fabulösa 
tatueringar, sina snygga och välgjorda 
kläder och skor etc.

http://slurl.com/secondlife/Slustleria/63/78/28/

          /Ambrooshia DeCuir

Tidningens modeorakel ger tips till nyårsfirandet
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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:

Springandes längs trånga gatorna i den lilla staden på 
Second Sweden hörde Satorin och hans franske vän hur 
några tog upp jakten på dem. 
 "Teleporten fungerar inte! Någon har spärrat den", ro-
pade vännen innan de fick ducka när k-pist kulor slog in i 
väggen i huset framför dem. Vännen Lukas slängde över 
ett föremål till Satorin som såg mycket gammalt ut.
 "Det är en gammal telepor-
tör som vi använde förr i 
SLs begynnelse. Slarva inte 
bort den. De är eftertrakta-
de klenoder som inte görs 
längre."

En ny skott-
salva hör-
des bak-
om dem 
och puts 
flög runt 
d e r a s 
huvud.
 "Fånga dem innan de försvinner!"
Satorin såg hur hans vän vred på sin 
gamla teleportör och försvann.
 "Hoppas du vet vad du gör gamle 
vän", muttrade han innan han gjor-
de likadant.

På firman slog Hugh Loghan sin 
hand i datorbordet så att en pap-
persmugg med blaskigt automat-

kaffe rann ut över tangentbordet.
 "Ta reda på vart de blev av och ta bort dem för gott", 
skrek han mot den förskrämde Steve Jefferson som skött 

en av de förföljande "skuggorna".
 "Men inte ett ord till Monica Harrison. Förstått?"
 "Men hon kommer nog att undra om vi går in på hennes 
område och ställa frågor."
 "Skicka henne till mig i så fall."

Mördaren hade följt firmans "hitmän" i deras jakt på den 
eftersökte avatarjournalisten. Från sin possition uppe i 
stadens kyrktorn hade han sett hur de båda flyende män-
nen tagit fram varsin teleportör och försvunnit. Själv 
hade han en egen i sin stora ryggsäck som han tillverkat 

själv för länge sedan. Hans 
script var uppskattade och 
hans namn var aktat bland 
de som förstod sig på pro-
gramering. Den sak  han 
var mest stolt över hade 
ledningen på firman förbju-
dit innan det kom ut bland 
invånarna. Saken hade an-
setts som allt för farlig och 
skulle kunna rubba hela 
balancen i världen.

Teleportören hade fört Satorin och Lukas till ett stort rum 
som mest såg ut som ett jättestort bibliotek med hyllor 
längs väggarna. Några vackra avatarer gick grasiöst ge-
nom rummet och utstrålade aktoritär pondus.
 "Hit tog man sig förr i tiden för att sedan kunna ta sig 
vidare till nya spännande platser. Det som ser ut som 
böcker i hyllorna motsvarar ett resemål."
Runtom dem försvann folk medans nya poppade upp från 
ingenstans. En av dessa var en man klädd i svart från 
topp till tå med kåpa där ansiktet döljdes av en huva.

                                                       .........fortsättning följer
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