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ORFEUS, EURYDIKE  
och JAG !" #$% &'# (%)* +,%-$*. Så här gick det 

till, ungefär: 

.%('/0 .12 '/%3&"4' älskade varandra. 
En dag sprang Eurydike ut i skogen för att 
plocka blommor. Plötsligt trampade hon 
på en orm. Ormen bet Eurydike så att hon 
dog och blev tillfångatagen i dödsriket. När 
Orfeus 5ck reda på vad som hänt blev han 
förtvivlad. Han gjorde allt för att övertala 
dödsrikets härskare Hades att han skulle 
släppa Eurydike. Hades gick med på att 
Orfeus och Eurydike skulle få trä6as igen, 
men på ett villkor. De 5ck inte se varandra 
i ögonen. Om Orfeus vände blicken mot 
Eurydike skulle hon försvinna för evigt. 
Trots att Orfeus visste vad som gällde kunde 
han inte hålla sig. Han vände sig om.   

*7% -$8 #7*4'% 9) berättelsen om Orfeus 
och Eurydike tänker jag på Orfeus skonings-
lösa smärta. Han förlorar det han älskar 

mest och har delvis sig själv att skylla. 
Outhärdligt. Men framför allt tänker jag 
på Eurydike. På hennes längtan. Trots att 
hon är ihop med Orfeus är det något som 
liksom ekar inom henne. Och så kan det ju 
vara. Att man är med någon men känner sig 
ensam ändå. Och kanske låtsas man att man 
är någon annan, för att det är så krångligt att 
vara hela sig själv. Hur är man förresten hela 
sig själv? Det undrar jag. Kanske Eurydike 
också. Är det därför hon springer iväg? För 
att hon hoppas hitta någonting som kan 
svara mot det där ekot inuti? Eller drar hon 
av ny5kenhet? Kanske är hon störtnöjd med 
sitt liv tillsammans med Orfeus, men gillar 
äventyr och lite jävlar anamma? Jag har känt 
båda. Eko och äventyrslängtan.

!"&$%' /*&%$% -$8 varför Eurydike 
måste bli biten av ormen. Den som gapar 
efter mycket mister ofta hela stycket, lyder 
ett ålderdomligt talesätt. Det betyder väl 
ungefär att man ska se vad man har och inte 
längta efter något annat. Eller att man inte 
ska tro för mycket om sig själv. Men ibland 
tror jag det är helt avgörande att tro för 
mycket om sig själv. Att våga hoppa är att 
förlora fotfästet en stund – att inte våga är 
att förlora sig själv, skrev en 5losof som hette 
Sören Kierkegaard. 

.12 .%('/0 &): Orfeus vet att han inte ska 
vända sig om. Men han gör det ändå. På 
det sättet förlorar han det han älskar mest i 
världen – igen. Varför bryter han mot Hades 
regel? Är det för att han inte vågar lita på 
att Eurydike ska följa med honom upp till 
jorden? Har Orfeus ett eget val när han tittar 
på henne? Eller kan han inte rå för vad han 
gör? Vad är Orfeus ansvar och vad är någon 
annans? Är Orfeus arg på att Eurydike alls 
gick sin väg? Hade hon bara stannat hemma 
hade kanske ingenting blivit fel? Men vem 
hade han varit med då? En person som 
egentligen längtade efter något annat? Finns 
förlåtelse? Försoning? 

!" !'# $## !" "*#' 04$ göra vissa saker. 
Men gör dem ändå. Jag gör dem. Hur ska 
jag förstå det? Kanske kan jag få hjälp av  
att tänka på Orfeus och Eurydike. Kanske 
går deras öde att använda som en kompass 
för att begripa lite mer av varför jag själv 
sprang iväg. Eller vände mig om och tittade, 
fast jag vet att jag inte skulle, men gjorde det 
i alla fall.  

Hedvig Ljungar
%'&$4#,% 

Trots att den grekiska myten om  
Orfeus och Eurydike är !era  
tusen år gammal fortsätter den  
att återberättas om och om igen.  
Varför då?


