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Sackarin som sötningsmedel har stu-
derats intensivt. I en monumental över-
sikt på 586 sidor beskrivs entydigt att
det saknas bevis för att sackarin kan ge
cancer.

Men likaväl kräver myndigheterna
att det skall finnas en varningslapp på
förpackningarna som uttrycker att sack-
arin är farligt för hälsan och kan ge can-
cer hos försöksdjur. Morris Cranmer, ti-
digare chef vid US Food and Drug Ad-
ministration, lyckas placera denna
uppgivna suck på ledande plats i som-
marnumret av JIR.

Storebror ser oss överallt – men visst
är det trösterikt att läsa i det svenska
Livsmedelsverkets publikation att
»messmör får fortfarande kallas mes-
smör». Det kändes lika trösterikt som
att för ett år sedan inför sommaren få
veta att »bondgårdssemester inte be-
höver vara hälsovådligt».

Det berömda s k »Twinkie defence»
återges i detta näringsinriktade JIR-
nummer: den förre polisen Dan White
gick in bakvägen i stadshuset i San
Francisco och sköt ihjäl borgmästaren
och hans närmaste man.

Dock blev domen bara sju års fäng-
else eftersom advokaterna åberopade
»kemisk obalans i hjärnan» som en
följd av polismannens maligna kostva-
nor med Twinkie’s (en sorts choklad-
bit), munkar, godis och Coca-Cola i
mängder.

Steve Simon undrar nu varför inte
Los Angeles-polisen åberopade the
Twinkie defence när man försökte för-
klara bort den brutala misshandeln  av
Rodney King, som i videokameras när-
varo misshandlades av ett gäng vita po-
liser.

Är det i själva verket så, undrar Si-
mon, att den amerikanska polisen har
blivit helt mentalt störd av sina maligna
kostvanor, där munkätande i polisbilar
kan bli till en yrkesskada?

När till och med polishundarna tug-
gar sig igenom säkerhetsnätet på jakt ef-
ter ännu mera socker har vi nått gränsen.

Bob Maize från Louisville konstate-
rar att Darwin hade fel. Naturligtvis
gynnar urvalet dem som är bäst anpas-
sade. Men bara till en viss grad. Han un-
derstryker sin bevisföring med att titta
på fem generationer av Bach-familje-
medlemmar och konstaterar att bland
30 var ungefär 15 musikaliskt profes-
sionellt aktiva. 

Att bli musikalisk är alltså en talang
– men man kan även vända på steken
och säga att vissa har den medfödda för-
mågan att inte kunna spela. Det är des-

sa medelmåttor som för världen framåt.
Varför anstränga sig med att ta fram
konstiga matematiska metoder, när man
kan använda någon annans räknema-
skin? 

Framgångar får den som behöver an-
stränga sig minst. De mediokra kommer
att ärva världen därför att de använder
vad som redan är tillgängligt. När man
dessutom beaktar hur arbetsamt det i
allmänhet har varit att gå igenom livet
som ett geni, får man glädja sig åt sin
medelmåttighet i stället.

Den första internationella byråkrat-
kongressens  program presenteras i JIR
med översiktsföredrag såsom »skriv-
bordet som en inspirationskälla»,
»finns byråkrati över huvud taget?»,
»gruppen snarare än resultatet är vad
som räknas», »glädjen att uppskjuta –
risken att utföra» med flera höjdare.
Och att den beryktade Unabombman-
nen, som nu sitter åtalad för att ha
sprängt ihjäl folk, inte kan ha varit rik-
tigt frisk framgår av de citat som någon
lyckats gräva fram ur en av Kaczynskis
märkliga matematikböcker.

På en helt annan plats, men ändå hit-
hörande, finns Imhoffs lag: byråkrati
liknar en septiktank: det är de riktigt
stora bitarna som alltid flyter upp på
toppen.

Stephan Rössner

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen kan kosta på sig att åter-
komma. 

Själv har föreståndaren, apropå den
härintill refererade sucken från JIR, för
många år sedan resignerat inför alla slags
cancervarningar. Den enda förhoppning
han kan ha i sammanhanget är att den se-
naste blixten på varningarnas himmel –
den om förment cancer av mobiltelefonen
– skulle kunna reducera det tydligt tillta-
gande tompratandet på allmän plats. Han
är inte så särskilt trakterad av att höra de
ständiga lägesrapporter som dessa ting-
estar mest verkar användas till. 

Kunde någon dessutom ha godheten
att på motsvarande sätt varna för åkande
på snöskotrar, innehav av stora hundar
samt alltför långvarigt middagstalande ble-
ve föreståndarens tillvaro än drägligare.

Apropå byråkratkongress har signatu-
ren E Nosslin skickat en avdelningen nr
23/97 kompletterande terminologilista för
sjukvårdsadministratörer, ur vilken före-
ståndaren klipper:

intressanta uppgifter väntar – håll
dig lugn och sköt ditt jobb

kompetensstege – ekorrhjul
kvalitetssäkring – kartläggning av

nedskärningarnas effekter
röster från golvet – beklaglig läcka i

censuren
utvecklingsgrupp – idéseminarium

med avvecklade
utvecklingssamtal – fortsätt skotta

snö, det gör du bra 
vården är bra och ekonomisk – re-

surserna räcker inte längre
vårdgaranti – flighten inställd, ersätts

med buss

I dessa dubbelnumrens tid ökar för
den här spaltens vidkommande avståndet
mellan skrivande och läsande stunder
högst väsentligt. Sålunda kan förestånda-
ren med en snabb blick på almanackan
konstatera att han själv hinner på semes-
ter innan det han nu skriver har kommit i
tryck. Sådant är mer än nog för att kasta
honom rakt ut i smått filosofiska tankar
som, om de skulle leda till en missad
spaltlämning, riskerar att rycka undan
grunden för sig själva. 

Avdelningen har grund för att åter-
komma.
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