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kollegor. För att jävlas till·
baka startade han projektet
att duscha med flera av
kvinnorna och la ell foto·
grafi av händelsen. Fråga
inte oss om logiken i reso·
nemanget.

Internetworld tror att
Benson är en vanlig snusk
gubbe.
20]-2J4.17~).J4/Showe,-project/

MATDACBOK. Allt SOm Elli<!
Ha"i5Qn ~t under tiden" mars
2001 till n mars 2.002 fotograf
erades och finns nu att besk~da
p~ webben.

men konstnärer har ju rätt
att vara excentriska.
www.e/liehorrisan.cam/
eat22.htm ~

det placeras där bara for att
visa hur lugn och harmo
nisk Oolong är.

- Det här är resultatet av
en nära relation mellan mig
och Oolong. Många utlän
ningar tycker att huvudgrej
en är galen, medan japaner
bara tycker att det är sött
och kul, skriver Hironori.
www.ft;net.arJp/-soko;sho/
robb;t/rabbit.htm

;..I~md-.l<l.KI•.w l/1-2ooJ 31

.-,

tycker tvärtom att det är
vansinnigt roligt att han fo
tograferar sin kanin varje
dag, ibland med saker på
huvudet och ibland utan.

- Om någon har ett
husdjur vill han van·
ligtvis göra en sajt
som en dagbok om
sitt älskade djur. skri·
ver Hironori.

Föremålen på huvu·

DEN JAPANSKA KANIHVAHNEN. HironoriAkub.g~w~s
sajl om kaninen OoIong har blivit popul~r.lr<:, In sajUgaren Ilnskat.

måltider och andra hopkok
som obönhörligt ~vslöjar
den engelska matkuiturens
brister. Om engelsmän bru·
kar man säga all de dödar
lammet två gånger, första
gången vid själva avlivandet
och andra gången vid tillag·
ningen.

- Jag älskar all mat så
länge den är vegetarisk.
Mest äter jag fiberrika fling
or som Bran Flakes och
Allbran. Det håller saker i
gång inombords, skriver

Ellie som faktiskt
genomfört ell annat
projekt om just
fibrer.

Cår man igenom
Ellie Harrisons olika
konstprojekt är det
lätt att misstänka all
hon är besatt av mat,

När Brian Benson från San
Francisco arbetade vid en
filminspelning jävlades
elektrikerna med honom
eftersom de trodde all han
spelade bög för att på så
sätt ragga upp kvinnliga

Konststuderande Ellie Har
rison, 23 år och från Lon·
don, gillar att äta så mycket
att hon bestämde sig för att
fotografera allt hon åt un
der ett helt år.

- Det var en utmaning
all se om det gick all doku
mentera allt. Jag älskar mat
och ville ha ett register över
alla mina måltider och
snacks. Det blev en
sorts dagbok. skriver
Ellie Harrison i ett
mejltilllnternet
world.

På Ellies sajt går
det att folja minsta
chipsintag såväl som
bastanta indiska

Den japanska frilansfoto
grafen Hironori Akutagawa
fr.!ln ön Hokkiado har svårt
att förstå varför hans sajl
om hans sju år gamla kanin
Oolong drar till sig besöka·
re från hela världen. Han
har fått hundratals mejl frtln
nästan 30 länder.

- Jag är förvånad och
upprörd, skriver Hironori
i ett mejl tillinternetworld.

Djurvänner över hela
världen är arga för atl Hiro
nori placerat oslbur·
gare, plastfigurer och
andra föremål på ka
ninens huvud. Inter
networId och mtlnga
andra som inte tillhör
Djurens befrielsefront

6E1lie älskar
all mal

5Brian duschar
med alla

4Hironoris
lina kanin

TÖRSTIC? Bob Remeika slog vad om att dricka
],5 decilite, Tal»sco p~ 30 minuter. Det gkk slI dl'.

för händelsen som länkades från Michaels hem
sida www.michaelbuffington.,om. Efter några da
gar hade 12 000 människor besökt sidan med
Eriks kanelvad.

- Vi gjorde liknande vad hela tiden och snart
organiserade vi det hela på sajten Stinkfactor
som tog några dagar att bygga. Efter några veck·
or skrev lidningarna om oss och vi fick massor
av trafik, säger Michael Buffington.
www.slin/ifoctor.com

Eija·Riita bor i byn liden fem mil nordväst
om Sundsvall i ett nedlagt Apotek som hon
delvis byggt om till ett giljotin. och modell
museum. Hon har alltid gillat att bygga mo
deller.

Sina hemsidor om bland annat Berlinmuren
började hon bygga när hon skaffade sig en
Internetuppkoppling 1996. Hon har varit
intresserad av Berlinmuren ända sedan den
byggdes \961. Syftet med muren är henne to
talt likgiltigt och hon har ännu inte kommit
över chocken när den revs.

_ Vanner som var med när vi gifte oss har
avrått mig från att åka till Berlin igen.
www.guil/atine.net/fkrlinWo/l

1Svenska Eija-Riiha är
gift med Bel1inmuren

Det värsta programmeraren Michael Buffing
ton någonsin ätit är kattmat. Men det finns folk
som ätit värre saker på hans sajt Stinkfactor,
exempelvis några dussin kackerlackor eller en
flaska Tabasco.

På Stinkfaktor kan du se när främst program
merare äter obehagliga saker. Ofta slutar
utmaningarna med en spya i papperskor
gen. Du kan själv komma med id~er på
Vild som borde inmundigas och sanno·
likt spys upp.

Sajten har sin upprinnelse i en lunch på
en kinesisk restaurang tillsammans med
Erik Coodlad och några andra kollegor.
Konversationen var trög och Michael
kom ihåg ett vad som han och hans bror hade
hört talas om som barn.

- Erik, jag slår vad om att du inte kan äta en
matsked med kanel. Erik antog vadet och vi
gick till en affär under lunchrasten och köpte
kanel, skriver Michael Buffington i ett mejl till
Internetworld.

Erik klarade inte av att äta upp kanelen, men
Michael fotograferade allt och bilderna blev
roliga så de kom på iden att bygga en hemsida

Den l] juni 1979 gifte sig Eija·Riitta med
Berlinmuren och blev fru Eklöf-Berliner
Mauer. Om hennes kärlek till muren, chocken
när den revs och hur det är att vara objeclUm·
sexuell kan du läsa på hennes hemsida. Inget
annat objekt går all jämfora med Berlinmu·
ren. även om Eija-Riitta även gillar staket.

- Jag har ett staket i sovrummet, säger Eija.
Riitta Berliner·Mauer som inte vill berätta om
hur det går till när man har sex med en mur.

- Det är en rätt personlig fråga.

3 Programmerare med
eJllreml dålig smak

Randy år en heterosexuell
kille som inte vill bli vuxen.
Varför han vill klä ut sig till
Peter Pan år oklart.
Kanske spelar moderns
självmord in när den
asmatiske Randy var
tolv år. Den älskade

pappans yrke som
leksaksdesigner

har säkert
gjort sitt.

- Jag in-

ser all det här
är min andra barndom. Jag
är på lekhumör, säger
Randy i en intervju i Palm
Beach Post.

Hans äktenskap sprack
för två år sedan på grund av
det gröna giftet. Annars
verkar Randy trivas med
livet där de gröna trikåerna
givit honom kändisstatus.
www.piqland.org/peterpan

CRÖN AV AVUND. Vem vill
inte vara lika chosem SOm Randy
Constans, alias Peter Pan~

märksamhet, även om det kan resultera i
obehagliga hot som för Randy Constans,
alias Peter Pan. Andra, som japanen
Hironori Akutagawas, är närmast chock
ad över att världen roas av hans sajt om
sin sju år gamla kanin Dolong.

Tipsa oss om andra udda och roliga
sajter. På Internet är .lUt tillåtet

- och det förgyller v.ir vardag.•

På Internet nnns aln trån tom lakta nllUlIsländltlt pna salter. För lörsl8
gången nnns en venJifI möjlighet IÖI vem som helst an nå ulNJmärbamhet
octI herömmelse. Vare sill det handlar om seKUella mlnoliler eller uttråIIade
programmerare. När har du siu av nätets mest udda och t_1I8 salter.

GALET KUL
och helknäppt

- Underlig? Gud älskar oss
alla, var programmeraren
Randy Constans korta
tacktal när han fick
Internetvärldens Oscar,
Webby Award. i kate-
gorin Underlig.

Underlig (weird)
täcker inte riktigt
in Randys,
alias Peter
Pan, hemsida
där den 49-åriga Floridabon
klär upp sig i gröna trikåer
för att likna sagofiguren
Peter Pan. Andra populära
roller år little Lord Faunt
Ieroy. Blue Boy och Purple
Pbcie. Peter Pan·sajten
byggde han för att dra trafik
till sin religiösa hemsida
Through the crack ministries.

- Jag har valt att vara
ärlig mot mig själv, skriver
Randy på sin hems ida.

nöje /I nätets tokroliga sajter
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2 Alla kan bli
Peler Pan

P
å Internet kan en personlig hem
sida existera i år av total obe
märkthet tills en dag n:tr någon
lustigkurre av misstag ramlar in
på hemsidan. Länken postas till

l:tnksamlingar som buzz.bazooka.se eller
www!ark.cam. Sedan finns det risk all
sajten sänks n:tr lavinen:tr i rullning.

De flesta sajtägare vill ha upp-


