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Aftonbladet skrev ftir nigra ir sedan (1 5/
2 1988) om Lantbrukssryrelsens beslut
am minkburar inte behover varastcirre dn
0,24 kvadratmeter. Artikeln var satt i en
ruta om 24 X 24 centimeter, och dess
ingress Iod:

" lnom utrvmn^tet for oen har
ant '  ke ]n Q4X24 cm )  ska m rn-
ken  (70  cm 12ng ! )  kunna  l eva ,
en I r  qt lantbnuksstyr 'e lsen "

Resten av texten spann vidare pil samma
tema. Redaktionen var uppenbarligen
civenygad om att en kvadrat med sidan
24 cm har y.ran 0,24 kvadratmeter.

Ett annat nratemariskt missftirsrind

stod att finna pi cn affisch som sarres upp
i  Stockholm under sommaren 1993 av
Foreningen Mensa, sonr organiserar pcr-
soner med hog intell igenskvor. Undcr
rubr iken "Hurbl i r  

rnan medlem iMensa"
kunde man der ldsa:

"Det enda knavet fCn medlem-
skap r llensa ar att du gor ett
test scm vrsar'att  du har ett  lQ-
varOe som lrQQer^ hoQre an 98%
av befol t<nr ng6is staL"r str ska
genomsnrtt.  "

Vad man avser ir helr enkelr etr IQ-vlrdc
si hiigt att minst 98o/o av befolkningen
har ett ligre virde. Men der iyckades man
alls inte uttrycka.

Der sisrnlmnda exemplet dr sirskilt
inrrcssant. E,ficrsom affir^chen skrivits
inom Mcnsa kln man utgi frin arr rex-
ten ir resultater av de samlade tanke-
nrcjclorne ho.s cn sanrling per.soncr nrcd
inrel l igenskvorer om minsr 140. Det I r
oklarc vad intel l igensresr egent l igen
"m.i[cr". 

I vart fall rniter de inte mare-
matisk ftirmi"ga.

SOH
(futikeln har ridigare varit publicerad i
Elemcnta nr 2 1994.)
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