
forts. Amazonenla...

omridet finns berdttelser om skcildmiir,
varav den mest na-mnkunniga 1r Bry.-
hild i Vcilsunga-sagan. Dessa skcildmor
1r mycket krigiska ti l lsin natur, men nir
de mciter hjalten ftirvandlas de till han-

givna dlskarinnor.
En dansk litteraturforskare, P. Meu-

lengracht-stjrensen, har hevdat att den-
na r)? ber inom sig wi oforenliga mot-
satser. Men genom att hennes 

"manliga"

sida besegras, blir hon den ideala hjilte-
bruden. Likval fortsdtter hon att vara en

awikelse frin den ideala kvinnan och
hennes ode beseglas vanligen genom en
bide ond och brid dod.

Hur vi d.n vrider och vlnder pi ama-

zonmyterna, kommer vi slledes slutli-

gen fram till att dessa egentligen b:ir pi
en negativ kvinnosyn, nlmligen den att
kvinnor inte klarar av att vara sjdlvstln-
diga. Det bittra resignerade uttryck som
speglas i minga antika avbildningar av
am^zoner forstrrker detta intryck. De
forkroppsligar ingenting annat ln patri-

arkatets m)'ter.
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Maratonmiraklet
De tiotusentals lcipare som har anmdlt sig till Stockholm Maraton har
alla fltt ett inbetalningskon ftir inkop av salvan Spons Rub, som enligt
reklamen ska mowerka mjiilksyrabildning i musklerna och fbrebygge
muskelsmdrtor.

I DN l3lI 1993 berittade Bjorn Ekblom, professor vid Idrottsh<;g-
skolan, om tester som visade atr salvan var helt meningsl6s. Eftersom den
knappast trangde in genom hudens hornlager kunde den inte piverka
mj <illayrab ildni ngen.

'frots 
att salvan saknar bevisad effekt har riksidrottsfcirbundets

informationschef Lars Rcihne skriftligen rekommenderat salvan. I DN-
artikeln tog ftirbundets ordftirande, medicinprofessorn Arne Ljung-
qvist, avsti.nd frin rekommendationen. Fcir att kunna rekommendera
salvan krdvs, menar Ljungqvist, en ordentlig medicinsk bevisning:

"Att 
salvan skulle kunna piverka mekanismer som sker djupt inne i

vdvnaderna 1r dessutom fullstandigt gripet ur luften, rena larvet. En
produkt som uppges ha medicinsk effekt ska ha genomgitt laboratorie-
studier, dubbla blindstudier och kliniska prcivningar, och dessutom
krevs en uwerdering av eventuella bieffekter. Att komma med lcisryckta
uttalanden frin konsumenter hiller inte, det ir ett ryvd.rr alltfor vanligt
exempel pi dilig vetenskaplig moral. Bevisskyldigheten ligger pi den
som kommer med ett pistiende."
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