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Orsaken till omläsningen den här
gången är senaste nummer av den ut-
märkta tidskriften Parnass (3/1997) där
den likaledes utmärkte Professor emeri-
tus Paul Åström skriver om Ekelöf och
Epídavros. Den har för min del medfört
en ivrig omläsning av såväl Ekelöf som
Asklepiosmyten. Det visade sig inte
oväntat finnas betydliga luckor i kun-
skapen både om det ena och det andra.

Myten om den mörka grottan re-
spektive bassängen innehållande or-
mar – alternativt ålar – är välkänd, men
att det varit fråga om elektriska ålar har
jag inte tidigare hört. Sant eller osant är
det en rolig tanke. Nog borde det vara
lika effektivt som transkutan elektrosti-
mulering eller akupunktur? Med hän-
syn till att behandlingen skulle pågå i en
eller flera dagar och att den stackars pa-
tienten var nedsänkt i en totalt mörk
håla respektive bassäng med ormar re-
spektive ålar slingrande runt kroppen

borde det ha haft en mäktig suggestiv
effekt frånsett allt annat. Vem vet vilka
stresshormoner, endorfiner och annat
som kunde frisättas av denna behand-
ling? Den borde nog kunna medföra den
djupa och långvariga helande sömn som
sedan följde. Men det var nog tur att pa-
tienten hade med sig honungskakor –
tillförsel av snabbresorberbart kolhy-
drat torde nog behövas under den våld-
samma stressen. Metoden är säkert ing-
et att rekommendera, men kan förtjäna
en fysiologisk tanke.

En klar nackdel jämfört med moder-
nare metoder är bl a att ålarnas effekt
inte torde ha kunnat regleras och att pa-
tienterna under den följande sömnen
drömde om ormar. Det är klart utsagt
och ansågs vara ett tecken på gudarnas
medverkan. För patienter med orm-
skräck – om sådana förekom – borde
det ha varit en klar nackdel.

Nu dikten:

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen finner för gott att åter-
komma.

Knappt hinner avdelningsförestånda-
ren själv återkomma från en ovanligt kultu-
rell semester å Peloponnesos (»Pellopå’-
nessåss» som man säger när man varit
där) – inklusive en helt lika oförglömlig
som obegriplig utomhusuppsättning i själ-
vaste Epidauros av Euripides på original-
språket – knappt har han hunnit det förrän
han möts av Stalands bidrag.

Kan då sådant annat än inflyta?

Från Sundsvall sänder Gary Appleby
föreståndaren assistans apropå efterlys-
ningen (avdelningen nr 32–33/97) av en
diagnoskod som täcker fenomenet bak-
längesbläddring. Skriver:

Jag kom att tänka på F81.0 – Specifik
lässvårighet, som bl a omfattar baklänges-
läsning. Detta måste emellertid ses som
en ytterst tveksam nödlösning. Den rätta
diagnosen enligt min mening går att åter-
finna under beteendestörningar och måste
vara F63.8 – Andra specificerade impuls-
kontrollstörningar som definieras:

»Andra former av långvarigt, repetitivt,
malaptivt beteende som inte är sekundära
till allmänt vedertagna psykiatriska syn-
drom och där patienten ideligen misslyc-
kas med att motstå impulser att utföra det
aktuella beteendet. Det finns en prod-
romalfas av spänning samt en känsla av
lättnad under akten.»

Snabbt svar har influtit från Svante
Ebbinghaus (»hcp 9») i Stockholm på fö-
reståndarens undringar kring golfsportens
handskmysterium (avdelningen nr 37/97):

Dessvärre ej djuplodande psykologisk
förklaringsmodell eller freudianskt tänk-
värt, helt enkelt och praktiskt är det så att
golfen spelas mest med vänster hands
grepp och handsken används för att för-
bättra detta grepp och även skydda huden
i handen (vilken byggnad!) mot blåsor eller
valkar. Att sedan fingrarna råkar vändas
utåt beror på att när handsken stoppas
ner i höger bakficka med höger hand är
det lättare att greppa »handsidan» och
föra ner föremålet i fickan (Byxor har ofta
enbart en högerbakficka).

Alltså dessvärre eller tråkigt nog ingen
hemlig ritual eller konspiratoriskt säll-
skapstecken.

Avdelningen har tills vidare som ritual
att återkomma.

Noggrann omläsning

Ett par små – troligen onödiga – för-
klaringar: Epidauros (modernare stav-
ning)  – på Peloponnesoshalvön i Grek-
land – är en av ett flertal undergörande
Asklepioshelgedomar, känd för under-
görande behandling. Ett antikens
Lourdes. Exedrorna var breda »soffor»
av sten där den undergörande sömnen
njöts. Tholos, »musslan», var en laby-
rintliknande konstruktion av stora sten-
block i vilken grottan eller bassängen
skulle finnas. Hermer är pelare med ett

krön av en skäggig man. Det finns ing-
en utarbetad kropp men någonstans vid
pelarens mitt finns oftast en penis med
scrotum. Vackra hermer kan bl a beses i
Pompejisamlingarna i Neapels Musseo
Nationale. De finns ganska spritt över
det antika Grekland och de grekiskt be-
folkade delarna av Italien. Några håll-
punkter för att de skulle ha använts som
votivföremål vid »återuppstånden man-
barhet» finns inte i verkligheten.

Bertil Staland

Epídavros

Asklepios ormar uppenbarade sig för mig vid Loutsa
Med dem i tankarna gick jag till gudens dal
Oljeträdet, mäktigt vridet av Herakles, är ersatt av andra
mäktigt vridna av Kristus, Despoten eller av helgon.
Musslan är kvar i berget, en kastad drachma ger eko
och de sjuklingar av vår tid som kallas turister
vandrar omkring eller vilar i drömhallens närhet
på exedrornas mäktiga soffor av sten. Av statyer och hermer
resta till vittnesbörd om en återupprättad manbarhet
stod en enda upprätt på min tid – med lemmen avslagen.
Tholos fanns i fragment i museet, dock det väsentliga:
substrukturen, kretsgången, labyrinten, cyklotronen
låg där uppenbarad – där de sjuka sänkte ner sig
i svart vatten, hemlighetsfullt, att söka kontakt med
gudens ålar, vilkas beröring gav gnistor och chocker
helande, liksom de heliga ordens ekon i musslan
också var ett slags gnistor av öden och gudar för hjärtat.
Över dalen och de vallfärdande drar molnen långsamt
men anemonerna blommar som förr och nickar i vinden.

(Ur Gunnar Ekelöf Skrifter 2, sidorna 100–101)


