AMAZONERNA

r en myt i manssamhelbt
Amazonerna var kvinnor som upptrddde som Ddn, d v s var bevlpnade och
ignade sig it krig och jakt. Varifrin de
cykloper, cynocefaler(folk med hund- ursprungligen stammadevissteman inte
huvuden) och andra fantasivlsen.De heller med sekerhec
kallasi skrifternaamazoner,
vilket redan
Herodotos berdttar att amazonerna
i antikentolkadessom a-mazo,ungefrr blivit tillfrngatagna av en grekisk har och
"utan
ett brtist'. Dettaskulledehaskurit am man stuvar in dem i ert skepp, ftir att
av redan i barndomen,meddelarStra vid hemkomsren gtira dem till slavar.
bon, ftir att kunna kastaspjut bettre.
Men amazonerna tivermannar besittMen detta var och fttrblir en sil kallad ningen och slir ihj:il dem. Eftersom de
folkerymologi,eftersomdeavbildningar inte kenner till bl.tar driver de vind ftir
av amazonernavi kan folja tillbaka till vtg tills de hamnar i Mindre fuien, der
500-taletf,Kr. visardem md tvl briist. de tar sig i land och btirjar ftida upp
Att kvinnobriist tiverhuvudtagetskulle histar.
vara till hinder ftir kast dr dessurom
Deras nilmaste grannar dr skyterna
orimligt i sig.Vad ordet arnezonegenr- och dessair naturlig nog nyfikna pi de
ligen berydervet man inre, men man krigiska kvinnorna, samtidigt som de
gissaratt det har ett fremmande,icke- aktar sig fcir att stcitabort dem. I stallet

l;:'*:tll;Tiil,;I,D"#lf'"Il#r*#ffi
berlttar om bakgrunden
till den gamla myten om
de krigiskakvinnorna.

indoeuropeisktursprung.
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sC.nderde ut ett antal unga mln - lika
m5.ngasom amazonerna- som slir lager
i nirheten och imiterarderasliv. Amazonernajagar bort dem, men de 5.tervi.nder
troget. Meningen med det hela ir att
skyterna vill ha barn med dessastarka
och duktiga kvinnor.
De unga mdnnen bOrjarsi smining
om gcira ndrmanden och arnazonerna
rycker inte alls illa vara och s5.sminingom har alla de ensammakvinnorna fltt
varsin man. Men folja dem hem vill de
inte - de vill inte bli som skyternaskvin*
nor. Amazonerna <ivercalar
sina mC.natt
i stlllet ftilja dem over floden Tanais
(Don) och der slir de signer och grundar
Saurmaternasslekte,allt enligt Herodotos,som ibland var mer historieberdttare
In historiker.

Hinsynsliisa krigJare
Andra skildrar amazonernassamhdlle
som ett renodlat kvinnosamhalle, belaget vid Kaukasus. Dock siikte sig kvinnornatill en angrd.nsandestam
under w5.
minader om iret fiir att bli befruktade.
Foddesflickebarnbeh<;llman dem, men
gossarskickadestillbaka till faderns by.
Amazonerna dyker upp i lliaden, dar
de kampar pi trojanernas sida. De d"r
som vanligt skickliga och hensynsl<isa
krigare, men Homeros ger oss ocksi. ett
annat perspektiv pi de kampande kvinnorna. Ner grekernasstorehjalteAkilleus st<iterner amazondrottningen Penthesileia,fallerhenneshj:ilm av och hennes ansikte blottas. Deras blickar mcits i
en vibrerande sekund och karleken tdnds
mellan dem, innan Penthesileiasjunker
ner bland Hades skuggor.
Detta motiv kom att bli mycket omryckt i grekiskt vasmileri, derden erotiska tonen dominerar ijver sjalvadOdandet. Akilleus och Penthesileiaficksenare
figurera i 1600- och 170O-talsdramer,
medan vi.r egen tid varit tamligen kallsinnig till denna karlekssaga,som uppstod vid fcirsta och enda <igonkastet.
Homeros skildrade de vilda och blodt<irstigaarnazonerna,vars rdtta element
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1r stridsvimlet. Ett par Srhundradensenare kommer etr annat motiv att knycas
till de kvinnliga krigarna- Det ir den
hanagna drottningen, som kuvas av en
hj:ilte och fcirvandlastill en rrogen maka.
SS.lundarijvar athenarnasegennationalhjalte Theseus amazondrottningen Antiope (ellerHippolpa) och g<irhennetill
sin makaTheseusbragder liknade ofta de stordid som den framste av de grekiska
hjeltarna, Herakles, utforde. Denne rijvade vid flera tillfrllen bon olika arnazondrottningar, men ri.kade dven sjdlv
illa ut ndr han ftirsciktestjala Apollons
trefot i det bercimdatemplet i Delfi.
Guden bestraffadehonom genom att
itlagga honom att tjdna amaz,onernas
drottning Omfale, som till yrtermera
visso kladde honom i kvinnokldder och
wang honom att spinna - ett motiv som
Strindbergskulle S.terkommatill i sorge"Fadren".
spelet
Vistelsen hos Omfale
var dock inte odelat oangendm.Det skildas ocksi hur Herakles umgicla med
amazondrottningen i synnerligen intima sarnmanhang.

kvinnliga krigare i olika kulturer, uppkommer ofta tanken pi att dessaberlttelserskulle skildra en historisk verklighet, som yrtersrgir tillbaka pi ett prehistoriskt matriarkat. Amazonerna, som
uppehcill sig i fiarran bergstraktereller
otillgengliga omriden, skulle d5. vara
spridda civerlevandefri.n denna tid, som
organiseratsig militdrt ftir an mcitamanssamhelletsiivermakt och bevarasin egen
integritet.
Manga har med denna utgingspunkt
ftirglves sciktefter amazonernashistoria,
bakom myrernas mingfald.
Fdr berattelsernaom amazonernad.r
en mlt och ingenting annat. Mytens
spridning och popularitet beror pi att
den visar att kvinnor inte kan klara av arr
ensammaorganiseraett vd.lde,eller forsvarasig.Amazonmytenslutaralltid med
att de besegras,antingen med vapenmakt eller att de blir vd.lanpassade
hustrur. Det ir en sedelarandehistoria skapad av manssamhd.llet,
som i underkuvandet och besegrandetav amazonerna
forharligar sin egen overldgsenhet.

tlanseamhille
Saglofolk
Vilka var di amazonerna?Ett sagofolk,
menade redan grekernasjd"lva."Hur kan
man riverhuvudtagettro", fragarsig geo"att
grafenStabon,
en armd,elleren stad
eller en stam nigonsin har kunnat organiserasav kvinnor? Som till och med
ercivradeland frin andra och d.ventog
makten iiver andra n?irliggandefolk och
utstrdckte sitt omrS.dei.nda till Jonien
och sdnde expeditioner 6ver haven till
Attika?" Men samtidigt levde ftirestallningen om detta sagofolk vidare in i
medeltiden och den nya tiden. Aven de
nordiskakartritarna placerargirna in ett
amazonrike i <ister.
Den flod som av indianderna kallades
"vattendS.net'
amacunu
blev kallad
Amazonfloden, efter en lokal myr om
kvinnliga krigare, som skulle ha uppehillit sig har.
Ndr man finner sidana mwer om

Historien har vel aldrig skidat ett si,
fullandat manssamhdllesom 400-talets
Athen, dar kvinnorna tillbragte sina liv i
hemmets mcirkastehdrn, totalt negligerade efter att ha framlott en arvinge,
medan mi.nnen levdesina liv oberoende
av dessatillsammansmed unga gossar.I
detta samhalles offentliga konst hade
skildringarna av "Amazonslaget", den
myt som berd.ttarhur amazonernaanfaller Athen och besegras,
err srorr urrymme.
Vi kan naturligwis se amazonernasom
en symbol lor perserna,arvfiendenfrin
ristersomnyligen besegrats.
Men iexempel frin Athen finns ocksi, enligt mitt
ftirmenande,en vilja att i konstenskildra
den manligaoverldgsenheten
som domineradesamhdllslivet.
Man kan ocksi fraga sig varftir det
erotiskaamazonmotivetblevsi populan
i konst och litteratur. I der germanska

forts. Amazonenla...
omridet finns berdttelserom skcildmiir,
varav den mest na-mnkunniga 1r Bry.hild i Vcilsunga-sagan.Dessaskcildmor
1r mycketkrigiskatillsin natur, men nir
de mciter hjalten ftirvandlasde till hangivna dlskarinnor.
En dansk litteraturforskare,P. Meulengracht-stjrensen,har hevdat att denna r)? ber inom sig wi oforenliga mot"manliga"
satser.Men genom att hennes
blir hon den idealahjiltesida besegras,
bruden. Likval fortsdtterhon att vara en
awikelse frin den ideala kvinnan och
vanligen genom en
hennesode beseglas
bide ond och brid dod.
Hur vi d.nvrider och vlnder pi amazonmyterna, kommer vi slledes slutligen fram till att dessaegentligen b:ir pi
en negativkvinnosyn, nlmligen den att
kvinnor inte klarar av att vara sjdlvstlndiga. Det bittra resigneradeuttryck som
speglasi minga antika avbildningar av
am^zoner forstrrker detta intryck. De
forkroppsligaringenting annat ln patriarkatets m)'ter.
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Maratonmiraklet
De tiotusentalslciparesom har anmdlt sig till Stockholm Maraton har
alla fltt ett inbetalningskon ftir inkop av salvanSpons Rub, som enligt
reklamen ska mowerka mjiilksyrabildning i musklerna och fbrebygge
muskelsmdrtor.
I DN l3lI 1993 berittade Bjorn Ekblom, professorvid Idrottsh<;gskolan,om testersom visadeatr salvanvar helt meningsl6s.Eftersomden
knappast trangde in genom hudens hornlager kunde den inte piverka
mj <illayrabildni ngen.
'frots
att salvan saknar bevisad effekt har riksidrottsfcirbundets
informationschef Lars Rcihneskriftligen rekommenderat salvan.I DNartikeln tog ftirbundets ordftirande, medicinprofessorn Arne Ljungqvist, avsti.ndfrin rekommendationen.Fcir att kunna rekommendera
salvankrdvs, menar Ljungqvist, en ordentlig medicinsk bevisning:
"Att
salvanskulle kunna piverka mekanismer som sker djupt inne i
vdvnaderna 1r dessutom fullstandigt gripet ur luften, rena larvet. En
produkt som uppgesha medicinsk effekt ska ha genomgitt laboratoriestudier, dubbla blindstudier och kliniska prcivningar, och dessutom
krevs en uwerdering av eventuellabieffekter. Att komma med lcisryckta
uttalanden frin konsumenter hiller inte, det ir ett ryvd.rralltfor vanligt
exempel pi dilig vetenskaplig moral. Bevisskyldighetenligger pi den
som kommer med ett pistiende."
SOH
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