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Med ojämna mellanrum uppehåller
sig avdelningen vid Journal of Irrepro-
ducible Results (JIR) som också har en
konkurrerande systertidning, Annals of
Improbable Research (AIR), den sist-
nämnda även tillgänglig på Internet.
Konkurrensen mellan dessa organ är
tydligen resultatet av någon djup splitt-
ring vars yttersta orsaker undandrar sig
författarens kunskaper. Icke desto
mindre har nu Journal of Irreproducible
Results utkommit med sitt första num-
mer för 1997, och finns även på Internet
(http://www.jir.com).

Årets första upplaga innehåller en
rad intressanta analyser. Dr Denis Ben-
jamin från Seattle konstaterar att det
inte finns någon rättvisa i världen. Ju
mera man ägnar sig åt sina tekniska
färdmedel, desto mera går de sönder.
Han har utfrågat 60 kolleger om sam-
bandet mellan omvårdnadsinsats och
bilkrångel och kommit fram till häp-
nadsväckande resultat. Från intervjun
måste vissa kirurger uteslutas, eftersom
deras bilar sköttes av privatchaufförer.
För övriga gällde att ju mera kärlek lä-
karna givit sitt fordon, desto mera pro-
blem hade detta lett till. Benjamin lan-
serar därför det nya begreppet »preven-
tive neglect». Ju mindre man gör åt
systemen, desto bättre fungerar de.
Möjligheterna att tillämpa detta inom
till exempel svensk sjukvård är intres-
seväckande.

Murphy’s law kan dateras och visar
sig härstamma från år 1949 när kapten
Ed Murphy arbetade som ingenjör på en
flygbas i Kalifornien. När en av hans
tekniker kopplade sladdar fel fällde
Murphy de sedan bevingade orden »if
there is anyway to do it wrong, he will».

Det noggranna tyska forskarparet
Roland och Kristina Walz har förund-
rats över att kirurger inte upplever tid
som andra. De har noterat att operatö-
rerna alltid påstår sig kunna göra in-
grepp betydligt snabbare än vad som vi-
sar sig vara verkligheten och konstrue-
rat en specialitetstabell som visar att
kirurgerna systematiskt underskattar
sina egna operationstider. Värst är pla-
stikkirurgerna, vilkas ingrepp i realite-
ten tog 1,68 gånger längre tid än vad de
själva uppgivit. Ögonläkarna överskat-
tade bara sin insats med faktorn 1,27.
Walz och Walz föreslår att man av ad-
ministrativa skäl inför en individuell
kirurgkorrektionsfaktor för att under-
lätta vårdplaneringen.

Michael Bouvier från Florida kon-
staterar att slipsen egentligen är en ma-
lign kläddetalj på grund av dess förmå-
ga att komprimera karotiderna. Han
fastslår att slipsen är en kardiovaskulär

riskfaktor vars betydelse dramatiskt har
underskattats. Skälen till att bära slips
överhuvudtaget är redan dubiösa. Bou-
vier menar att slipsen bör betraktas som
en phallossymbol där knutens funktion
är uppenbar liksom den breda basens
hänsyftning på testiklarna. De flesta
slipsar har enligt Bouvier också färger
som för tankarna till den manliga repro-
duktionsmekanismen. I moralisk ambi-
tion att undvika detta dubiösa plagg an-
vänder präster halskrage, vilket dock
inte skyddar dem från de kompressions-
tekniska konsekvenserna av slipsbäran-
dets problematik.

Amerikanska yrkesinspektionen har
utformat säkerhetsföreskrifter, såsom
hjälm och andra arbetsskydd och har
också förbjudit slipsar, scarves och
halsdukar som kan fastna i maskiner.
Bouvier menar att bestämmelsen bör
utvidgas även av kardiovaskulärt pre-
ventiva skäl. Konsekvenserna är dock
betydande. Arbetslivet kommer att se
annorlunda ut om man skall leva med
kläder, skurna för att kompensera slips-
bortfallet. Den åtföljande ökningen av
manlig hälsa är dock rimligen värd des-
sa uppoffringar.

Stephan Rössner

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har fått för sig att åter-
komma, denna gång med ytterligare upp-
lysningar kring de gäckande tidskrifterna
over there.

Vid genomgång av bokhyllorna har
Lars Lidberg i Stockholm funnit ett minne
från sin kirurgassistenttjänstgöring i Nykö-
ping 1958, närmare bestämt »The Diagno-
sis of THE ACUTE ABDOMEN IN RHYME»
av »ZETA» (H K Lewis & Co Ltd, London
1955). Därur faksimilerar han tyvärr endast
ett fragment, kongenialt illustrerat av Peter
Collingwood:

The abdomen is like a stage
Enclosed with a fleshy cage.
Distension, rigidity, vomiting, pain.

Själv har föreståndaren fått viss hjälp
med dräneringen av sin okunskaps djupa
brunnar genom ett vänligt brev från psykia-
tern Claes Hollstedt, Huddinge sjukhus, an-
gående källorna till de »Useful Research
Phrases. . .» som återgavs å avdelningen
nr 14/97. 

Det visar sig att citatet är äldre än, om
inte föreståndaren så dock vad man kan
tro. Hollstedt bifogar ett klipp ur The Jour-
nal of the Chemical Society, daterat i no-
vember 1959, med en hel del av de återgiv-
na citaten och med den ytterligare källhän-
visningen »Most of these examples are
taken from a compilation in the house jour-
nal of an engineering concern, Messrs Ri-
chardson Westgardh Ltd, a nice demon-
stration of the universal brotherhood of sci-
ence».

Intressant nog finns i denna urgamla
källa ett par fraser som av något skäl inte
följt med fram till våra dagar, t ex

»The reaction was carried out in the
usual manner.» (You just try and repeat
this.)

»It might be argued that.. .» (I have such
a good answer to this objection that I shall
now raise it.)

Ytterligare spårning och källösning är
självfallet välkomna. Tillägger Hollstedt för
sin del att han haft klippet på anslagstavlan
sedan 1967 och att fraserna »räckte för en
docentur».

Avdelningen kan räcka till för att åter-
komma.

Bilar, kirurger och slipsar ur JIR
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